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1. งานวางแผนปฏิบัติราชการและแผน 
    ปฏิบัติการโรงเรียน (โชคทวี) 
2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล   
    รายงานผลการใช้ เงินและผลการ 
    ด าเนินงาน (ขวัญนภา) 
3. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (วรพจน์) 
4. งานบริหารการเงิน (ขวัญนภา) 
5. งานบริหารการบัญชี (โชคทวี) 
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา (สาลินี) 
7. งานจัดต้ังงบประมาณ (วรพจน์) 
8. งานระบบควบคุมภายใน ระบบต้นทุนผลิต  
    (วรพจน์) 
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (วรพจน์) 

แผนภูมิสายงานบริหารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ปีการศึกษา 256๓ 

1. งานบริหารนโยบายและแผนงาน 
    การศึกษา (ชาญชัย) 
2. งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย 
    ข้อมูลสารสนเทศ (จิตติศักด์ิ) 
3. งานธุรการ (นวัตพร) 
4. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    (บังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์) 
5. งานประชาสัมพันธ์ (รัชภูม)ิ 
6. งานบริหารอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม   
    และภูมิทัศน์ (สนธิ) 
7. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   
      (บังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์) 
8. งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน                 

(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

9. งาน สอร. (เสาวคนธ์) 
10. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  
    (บังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์) 
11. งานนักการภารโรง (ชาญชัย) 
12. งานชุมชนสัมพันธ์ (สนธิ) 
13. งานยานพาหนะ (อ านาจ) 
14. งานบ้านพักราชการ (อ านาจ) 
15. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ชาญชัย) 

นางอภิญญา เท่ียงธรรม 
หัวหน้ากลุม่บริหารวชิาการ 

 

นางเสาวคนธ์  สมาน 
หัวหน้ากลุม่บริหารงานบุคคล 

 

นายวรพจน์  แกว้แสงใส 
หัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

นายชาญชยั  เท่ียงธรรม 
หัวหน้ากลุม่บริหารทั่วไป 

 

นายสุกิจ  อุทุมภา 
หัวหน้ากลุม่บริหารกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร  
    สถานศึกษา/หลักสูตรท้องถ่ิน (อภิญญา) 
2. งานวิจัยการเรียนการสอนและพัฒนา   
    กระบวนการเรียนรู้ (รุ่งนภาลัย) 
3. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 
    ผลการเรียน (ไกรสร) 
4. งานทะเบียน  (วิภารัตน์) 
5 .  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ  
    มาตรฐานการศึกษา (นวัตพร) 
6. งานรับนักเรียนและงานจัดท าส ามะโน 
    ผู้เรียน (นงลักษณ์) 
7. งานแนะแนวการศึกษา (บังอร ตันสุหัช) 
8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียน  
    (ภารณ)ี 
    8.1 กิจกรรม ล.ส./น.น.  (ภารณ)ี 
    8.2 กิจกรรม รด.  (สุดารัตน์) 
    8.3 กิจรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          (ชาญชัย)         
    8.4  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ  (จิตติศักด์ิ) 
    8.5  กิจกรรมทัศนศึกษา (รุ่งนภาลัย) 
9. งานนิเทศการศึกษา/งานพัฒนาระเบียบ 
    แนวปฏิบัติวิชาการ (อภิญญา) 
1๐.  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ (อดิศักด์ิ 

มณีวรรณ ) 
1๑.  งานอัดส าเนา (รัชภูมิ) 
12.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (อภญิญา) 

 

นายจรัสธชยั เสิกภูเขียว 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

งานโครงการพิเศษ 
 

1. งาน UD New Generation 
    อุดรโมเดล (บังอร ตันสุหัช) 
2. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
    โรงเรียน(รุ่งนภาลัย) 
3. งานโรงเรียนในฝัน 

   (สิริมาศ) 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   (อภิญญา) 
5. งานโรงเรียนวิถีพุทธ (สาลินี) 
6. งานลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 
    (อภิญญา) 
7. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   (สิริมาศ) 
8. งานโรงเรียนปลอดบุหรี่(สุกิจ) 
9. งานโรงเรียนธนาคาร 
    (ปัทมาพร) 
10. งานโรงเรียนคุณธรรม 
     (นงลักษณ์) 

๑๑. งานถนนปลอดภัยใน
โรงเรียน RSC(บังอร ตันสุหัช) 
๑๒.งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
(บังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์) 
๑๓.งานโรงเรียน๑ต าบล๑
โรงเรียนคุณภาพ  (รัชภูม)ิ 

 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนด 
    ต าแหน่ง (เสาวคนธ์) 
2. งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
    และการเลื่อนข้ัน (เสาวคนธ์) 
3. งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา (เสาวคนธ์) 
4. งานการควบคุมและพัฒนาการมีวินัยและ   
    จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
    การลาทุกประเภท (อภิทวัฏฐ์) 
5. งานการสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา (มัทวัน) 
6. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราช 
    อิสริยาภรณ์และผลงานครู (ภารณี) 
7. งานการย้ายและปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 

(อดิศักด์ิ) 
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (เสาวคนธ์) 

1. งานส่งเสริมระเบียบ วินัย (สุกิจ) 
2. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
    สภานักเรียน (สุดารัตน์) 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
    (สาลินี) 
4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    (สุกิจ) 
5. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    (มัทวัน) 
6. งานเครือข่ายผู้ปกครอง (มัทวัน) 
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  (สุกิจ) 

นายชาญชยั  เท่ียงธรรม 
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียน 
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