
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 
ที่ 090/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีกำรศึกษำ 2564 

 เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ         
ตามวัตถุประสงค ์อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง และ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ    
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 (1) (6)      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 ธันวาคม           
พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1) นายประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒) นายสุวิทย์  ดวงทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓) นายธีราวุธ  จูเปีย  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
4) นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
5) นางพวงเพชร  แก้วเกต  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ  
6) นางรุ่งฤด ี ทองแซม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
7) นางเจียม  ระวังภัย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
8) นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
9) นางอรนุช  จูเปีย  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มบริหารงาน 
 2. ร่วมวางแผนการด าเนินงาน ติดตามแผนงานหรือโครงการ และก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน                 
  ของกลุ่มบริหารงาน 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตามงานต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการ 
     และตามแผนงานหรือโครงการ 
 4. ก ากับ ดูแล กลั่นกรองงานเอกสาร และเสนอความคิดเห็นเพื่อให้งานราชการด าเนินไป 
     ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามก าหนด 
 5. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบรวมถึงการดูแลแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิด 
     ความเรียบร้อย 
 6. วางแผน ติดตาม และจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานให้เป็นปัจจุบัน 
     เพ่ือรายงานและน าผลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 7. ติดตาม ประเมินผลงานในกลุ่มงาน และรายงานตามสายงาน 
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2.  คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย   

1) นายสุวิทย์  ดวงทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2) นางเจียม  ระวังภัย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผล กรรมการ 
4) นางนภสร  รมณียกุล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
5) นางพวงเพชร  แก้วเกต  หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด กรรมการ 
6) นางจุฑารัตน์  ขอสุข  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
7) นางสาวร าพ ู ช่างไชย  หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้  กรรมการ 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี  หัวหน้างานส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ กรรมการ 
9) นางกาญจนา  จิตประสาร หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
10) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี กรรมการ 
     และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
11) นางสาวประนอม  จะปิน หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ กรรมการ 
12) นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ ์หัวหน้ากลุ่มงานประเมินมาตรฐาน  กรรมการ 
     และควบคุมคุณภาพการศึกษา  และเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
  1. วางแผนและบริหารงานวิชาการ 

2. ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน 

      การสอน การนิเทศ การวัดและประเมินผล 
  4. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
  5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
  6. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานทุกภาคเรียน 
  7. วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.1  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนพัฒนำและส่งเสริมวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1) นางนภสร  รมณียกุล  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวร าพู  ช่างไชย รองประธานกรรมการ 
3) นางมัณฑนา  ฟ่ันเฝือ กรรมการ 
4) นายประกิต  โฆสิต กรรมการ 
5) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ 
6) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ 
7) นางพวงเพชร  แก้วเกต กรรมการ 
8) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี กรรมการ  
9) นายวรดิฐ  เกิดผล กรรมการ 
10) นางจุฑารัตน์  ขอสุข กรรมการ 
11) นางศุทธวีร์  เกิดผล กรรมการ 
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12) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร กรรมการ 
13) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 
14) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
15) นางสุพัตรา  จั่นจีน กรรมการ 
16) นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
17) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการ 
18) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ 
19) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า กรรมการ 
20) นายเอกวัตร  แนมมณี กรรมการ 
21) นางพิชชากร  มูลปานันท์ กรรมการ 
22) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ  
23) นางอภิรมย์ฤด ี อบเชย กรรมการ 
24) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
25) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
26) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
27) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
28) นางสาวนิตยา  นภากาศ กรรมการ 
29) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ กรรมการ 
30) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการ 
31) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
32) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
33) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
34) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
35) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ กรรมการ 
36) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการ 
37) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ 
38) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการ 
39) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกูล กรรมการ 
40) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
41) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ 
42) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการ 
43) นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล กรรมการ 
44) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธุ์ กรรมการ 
45) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการ 
46) นายศราวุฒิ  เนียมหอม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ การเงิน และพัสดุ ของงานวิชาการ 
 2. จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการ 
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 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
         เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยการน าผลสัมฤทธิ์จากการ  
     ประเมินผลมาพัฒนาครู 
 6. ให้บริการข่าวสารข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง   
     ตลอดจนชุมชนที่สนใจ 
 7. พัฒนาระบบงานแนะแนวให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาต่อ พัฒนาตนเอง                  

ตามศักยภาพ ให้เหมาะสมแต่ละบุคคลแก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ 
 8. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ทันสมัย เหมาะสมกับการศึกษา         
     ของนักเรียนและบุคลากรภายนอก 
 9. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์งานวิชาการ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพถ่าย ฯลฯ  

2.1.1  คณะกรรมกำรงำนบริหำรส ำนักงำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 1) นางนภสร  รมณียกุล ประธานกรรมการ 
 2) นางมัณฑนา  ฟ่ันเฝือ รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
 4) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ 
  5) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการ 
  6) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธุ์ กรรมการ 
  7) นางศุทธวีร์  เกิดผล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  1. วางแผนและบริหารส านักงาน จัดท าแผน/โครงงาน/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน                          
   ของงานวิชาการ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานธุรการ สารบรรณ การเงิน พัสดุวิชาการ 
  3. จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
  4. บันทึกข้อมูล บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง 
  5. จัดท าเอกสารติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 
  6. จัดท าเอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 
  7. บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
  8. บริการอัดส าเนาเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์และจัดท าข้อสอบวัดผล 
  9. สรุป ประเมิน รายงานโครงการวิชาการเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.2  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย 

 1) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ ประธานกรรมการ 
 2) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ 
 4) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธุ์ กรรมการ 
 5) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการ 
 6) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการและเลขานุการ 

/ มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้ำที่  

1. จัดท าแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน  
  และการบริหารงานวิชาการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการ 
5. ประสานการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
    และการพัฒนางานวิชาการ 
6. จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
7. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
    ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและระบบ 
    เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.3  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 1) นางนภสร  รมณียกุล ประธานกรรมการ 
 2) นายวรดิฐ  เกิดผล รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวร าพ ู ช่างไชย กรรมการ 
 4) นายศราวุฒิ  เนียมหอม กรรมการ 
 5) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ กรรมการ 
 6) นางศุทธวีร์  เกิดผล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
    เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
3. จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
4. จัดให้มีการศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ให้กว้างไกล  
    สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
5. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.4  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 
 1) นางนภสร  รมณียกุล ประธานกรรมการ 
 2) นายศราวุฒิ  เนียมหอม รองประธานกรรมการ 
 3) นายประกิต  โฆสิต กรรมการ 
 4) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ 
 5) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ 
 6) นางพวงเพชร  แก้วเกต กรรมการ 
 7) นายวรดิฐ  เกิดผล กรรมการ 
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 8) นางจุฑารัตน์  ขอสุข กรรมการ 
 9) นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
 10) นางพิชชากร  มูลปานันท์ กรรมการ 
 11) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
 12) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
 13) นางสาวร าพ ู ช่างไชย กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
 2. ส่งเสริมให้ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน   
         เป็นส าคัญ 
 3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
        ความถนัดของผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยน าผลสัมฤทธิ์ จากการประเมินผล 
       แตล่ะครั้งมาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 5. จัดให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 6. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.5  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด  ประกอบด้วย 

 1) นางพวงเพชร  แก้วเกต ประธานกรรมการ 
2) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 
4) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
5) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
6) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ กรรมการ 
7) นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล กรรมการ 
8) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงงานหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของห้องสมุด 
2. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3. จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดส าหรับครูและนักเรียน 
4. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5. จัดหาหนังสือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
6. ให้บริการข่าวสารข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน   
    ที่สนใจ 
7. จัดท าสถิติการใช้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
8. ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 
9. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
10. ส ารวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้า 
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11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชด าริ 
13. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอน 
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.6  คณะกรรมกำรงำนแนะแนว  ประกอบด้วย 
1) นางกาญจนา  จิตประสาร ประธานกรรมการ 
2) นางศุทธวีร์  เกิดผล รองประธานกรรมการ 
3) นางพวงเพชร  แก้วเกต กรรมการ 
4) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า กรรมการ 
5) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี กรรมการ 
6) นางจุฑารัตน์  ขอสุข กรรมการ 
7) นางสุพัตรา  จั่นจีน กรรมการ 
8) นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
9) นางอภิรมย์ฤด ี อบเชย กรรมการ 
10) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูส ี กรรมการ 
11) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
12) นางสาวนิตยา  นภากาศ กรรมการ 
13) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการ 
14) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ 
15) ว่าทีร่้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการ 
16) หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  กรรมการ 
17) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกูล กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานแนะแนว 
2. จัดกิจกรรมและบริการให้ครอบคลุมสาระส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา อาชีพ และสังคม 
3. จัดบริการงาน 5 หลัก ได้แก่ รวบรวมข้อมูล บริการสารสนเทศ ให้ค าปรึกษา จัดวางตัวบุคคล 

และติดตามประเมินผล 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นจ านวน 40 ชั่วโมงต่อปี โดยมีครูที่ปรึกษา 

เป็นผู้รับผิดชอบและมีครูแนะแนวเป็นผู้ประสานงานเตรียมสื่อและแผนการจัดกิจกรรม  
โดยเน้นสาระการเรียนรู้ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

5. จัดหาแหล่งทุนการศึกษา พิจารณา และประสานงานการให้ทุนการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ภายนอกสถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน และกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้นักเรียนตามความเหมาะสม 

6. การช่วยเหลือ การรับนักเรียนส่งต่อจากครูที่ปรึกษา การท ากรณีตัวอย่าง(Case Study) และประสานงาน 
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7. รายงานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาพิเศษ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน 
ในการเรียนร่วม  
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8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา หัวหน้าระดับชั้น และงานกิจการนักเรียน  
ในการดูแลแก้ไขพัฒนานักเรียนร่วมกัน 

9. พัฒนาระบบงานแนะแนวให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาต่อ พัฒนาตนเอง 
ตามศักยภาพ ให้เหมาะสมแต่ละบุคคลแก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ 

10. ให้ความร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาในการ 
 ด าเนินการงานแนะแนว 

11. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานแนะแนว หลังเสร็จสิ้น 
 การด าเนินงานทุกปีการศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.7  คณะกรรมกำรงำนศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
1) นางสาวร าพ ู ช่างไชย ประธานกรรมการ 
2) นางศุทธวีร์  เกิดผล รองประธานกรรมการ 
3) นางมัณฑนา  ฟ่ันเฝือ กรรมการ 
4) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร กรรมการ 
5) นางจุฑารัตน์  ขอสุข กรรมการ 
6) นางนภสร  รมณียกุล กรรมการ 
7) นายศราวุฒ ิ เนียมหอม กรรมการ 
8) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
9) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการ 
10) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ 
11) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
12) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
13) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ 
14) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นบุคคล                  
 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
2. ดูแลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ทันสมัย เหมาะสมกับการศึกษา 
    ของนักเรียนและบุคลากรภายนอก 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.8  คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศวิชำกำร  ประกอบด้วย   
1) นายศราวุฒิ  เนียมหอม ประธานกรรมการ 
2) นางสาวร าพ ู ช่างไชย รองประธานกรรมการ 
3) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ 
4) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ 
5) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการ 
6) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการและเลขานุการ 

/ มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้ำที่ 

1. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์งานวิชาการ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพถ่าย ฯลฯ 
3. ด าเนินการในพิธีต่าง ๆ ของกิจกรรมงานวิชาการ 
4. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการ 

2.2  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนวัดผลและประเมินผล  ประกอบด้วย 
1) นางสาวนิรมล  แจ่มรัตนโสภณิ ประธานกรรมการ 
2) นางศุทธวีร์  เกิดผล รองประธานกรรมการ  
3) นางสาวจุฑารัตน์  ขอสุข กรรมการ 
4) นางสาวศรัณยา  กลีบธง กรรมการ 
5) นางสาวประนอม  จะปิน กรรมการ 
6) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ กรรมการ 
7) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
8) นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์ กรรมการ 
9) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
10) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการ 
11) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
12) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ 
13) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธุ์ กรรมการ 
14) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการ 
15) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  
      การเรียน และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
 2. จัดท าข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
      เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 
 3. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน 
 4. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมให้ครู วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลาย                
            ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6. รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู  

2.2.1  คณะกรรมกำรงำนวัดผลและประเมินผล  ประกอบด้วย   
1) นางสาวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ ประธานกรรมการ 
2) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
4) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการ 
5) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
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6) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ 
7) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการ 
8) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธุ์ กรรมการ 
9) นางศุทธวีร์  เกิดผล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล 
2. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
5. ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ และด าเนินงานในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย                
 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  
    การเรียน และตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
7. จัดท าตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียน และตารางการสอบแก้ตัว 
8. ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ 
    นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ 
9. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. จัดท าระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 
12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ 
      ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
13. ด าเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
15. จัดท าข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 
16. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมิน 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักเรียน 

17. จัดท าหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

18. จัดท าและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน 
19. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนของนักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน   
20. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
21. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.2  คณะกรรมกำรงำนทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย  
1) นางสาวสุมนมานต ์ อมรมุนีพงศ์ ประธานกรรมการ 
2) นางจุฑารัตน์  ขอสุข รองประธานกรรมการ 
3) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ   
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4) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
5) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการ 
6) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ 
7) นางศุทธวีร์  เกิดผล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนนักเรียน 
2. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน 
3. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ 
4. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
5. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student 
6. จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนและการจ าหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
7. จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ส าหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
8. จัดท าทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย 
9. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน 
10. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 
11. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร 

ของนักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรอง 
ผลการศึกษา (ปพ.7) 

12. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
13. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร 
14. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานทะเบียน 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.3  คณะกรรมกำรงำนวิจัยและพัฒนำกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย  
 1) นางสาวประนอม  จะปิน ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวศรัณยา  กลีบธง รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
 4) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธุ์ กรรมการ 
 5) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จดัท าแผนงาน โครงงานหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียน      

การสอน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ในภาพรวม 

ของสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมให้ครู วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ในทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
4. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 
5. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของครู 
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6. รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดท าท าเนียบงานวิจัย 
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ 
8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนประเมินมำตรฐำนและควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
1) นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์ ประธานกรรมการ 
2) นายวรดิฐ  เกิดผล รองประธานกรรมการ 
3) นายประกิต  โฆสิต กรรมการ 
4) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ  
5) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ 
6) นางสาวร าพ ู ช่างไชย กรรมการ 
7) นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
8) นายศราวุฒิ  เนียมหอม กรรมการ 
9) นางพิชชากร  มูลปานันท์ กรรมการ 
10) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
11) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
12) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการ 
13) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการ 
14) นางจุฑารัตน์  ขอสุข กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
    พุทธศักราช 2551 และวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
2. ประสานงานและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น 
    ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ประสานงานดูแลการจัดกลุ่มการเรียน ตารางสอน และจัดครูเข้าสอนทุกภาคเรียน และรวบรวม   
    ตารางสอนครูและตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
4. ประสานงาน ติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม 
    นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

2.3.1  คณะกรรมกำรงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
1) นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์ ประธานกรรมการ 
2) นายวรดิฐ  เกิดผล รองประธานกรรมการ 
3) นายประกิต  โฆสิต กรรมการ 
4) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ 
5) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ 
6) นางสาวร าพ ู ช่างไชย กรรมการ 
7) นางสาวพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
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8) นางพิชชากร  มูลปานันท์ กรรมการ 
9) นายศราวุฒิ  เนียมหอม กรรมการ 
10) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
11) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
12) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. จัดท าโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช 2551 และวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
3. ประสานงานและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น 
    ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพื่อน ามาจัดตารางสอน 
5. ประสานงานดูแลการจัดกลุ่มการเรียน ตารางสอน และจัดครูเข้าสอนทุกภาคเรียน และรวบรวม 
    ตารางสอนครูและตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
8. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานและการใช้หลักสูตร 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3.2  คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1) นางจุฑารัตน์  ขอสุข ประธานกรรมการ 
2) นายศราวุฒิ  เนียมหอม รองประธานกรรมการ 
3) นางมัณฑนา  ฟ่ันเฝือ กรรมการ 
4) นางสาวร าพ ู ช่างไชย กรรมการ 
5) นางศุทธวีร์  เกิดผล กรรมการ 
6) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ 
7) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
8) ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  กรรมการ 
9) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ประสานงาน ติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม 
    นักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3.3  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมนักเรียนด้ำนวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 1) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวร าพ ู ช่างไชย รองประธานกรรมการ 
 3) นายประกิต  โฆสิต กรรมการ 
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 4) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ 
 5) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ 
 6) นายวรดิฐ  เกิดผล กรรมการ 
 7) นางสาวพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
 8) นายศราวุฒิ  เนียมหอม กรรมการ 
 9) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
 10) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
 11) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความสามารถพิเศษของนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ 
6. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
    ทางวิชาการ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ 
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน 
8. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

3.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
1)  นายธีราวุธ  จูเปีย  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว         ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์       หัวหน้างานส่งเสริมวิทยฐานะ กรรมการ  
  และงานสร้างขวัญและก าลังใจ 
4) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง          หัวหน้างานทะเบียนประวัติ กรรมการ 
5) นางสาวนิตยา  นภากาศ            หัวหน้างานส านักงาน              กรรมการ 
  และสารสนเทศ   
6) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว  หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุฯ กรรมการ 
  และหัวหน้างานชุมชนภาคีเครือข่าย  
7) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ  หัวหน้างานธุรการ           กรรมการ 
8) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี          หวัหน้างานบริหารงานสารบรรณ   กรรมการ 
9) นางสาวอภิรมย์ฤดี  อบเชย  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์          กรรมการ 
10) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
11) นางอรนุช  จูเปีย              หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1.  วางแผนและบริหารงานบุคคล ก าหนดขอบข่ายงานบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      ของบุคลากรกลุ่มงานบุคคล 
 ๒.  ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานบริการให้บุคลากรทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

/ 3. ร่วมก าหนด... 



~ ๑๕ ~ 
 
 3.  ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 4.  ก ากับ ควบคุม ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.  ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.1  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
 1) นางอรนุช  จูเปีย   ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวนิตยา  นภากาศ  รองประธานกรรมการ   

3) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว  กรรมการ 
4) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง        กรรมการ 
5) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนและก าหนดขอบข่ายงานบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
      กลุ่มงานบุคคล 
 2. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานบริการให้บุคลากรทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

  3. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 4. จัดท าโครงการและงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
         5. จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. สรุปข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละปี 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.๑.๑  คณะกรรมกำรงำนประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ประกอบด้วย 
๑) นางอรนุช  จูเปีย ประธานกรรมการ 
2) นางสาวธนาภรณ์   ค าแอ่ง       รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ กรรมการ 
4) นางสาวนิตยา   นภากาศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประสานงานเรื่องแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานกับข้าราชการครู               
   และบุคลากรทางการศึกษา  
3. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3.๑.๒  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะ  ประกอบด้วย 
1) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์  ประธานกรรมการ 
2) นางอรนุช  จูเปีย  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิตยา  นภากาศ  กรรมการ 
4) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง       กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 

1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการที่เก่ียวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
2. ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย เพ่ือให้เจ้าของโครงการ /กิจกรรมน าผลไปพัฒนา   
 ต่อไป 
3. เป็นผู้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.๑.๓  คณะกรรมกำรงำนทะเบียนประวัติและขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ประกอบด้วย 
1) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง       ประธานกรรมการ 
2) นางอรนุช  จูเปีย รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
๔) นางสาวนิตยา  นภากาศ กรรมการ 
๕) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่องขอรับและขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประสานงานเรื่องการขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียน 
3. จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.๑.๔  คณะกรรมกำรงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนและงำนสำรสนเทศ  ประกอบด้วย  
1) นางสาวนิตยา  นภากาศ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
๔) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพ่ือด าเนินการก่อนหลัง ตรวจความถูกต้องของ
 เอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพ่ือด าเนินการ 
 ให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน 
2. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือ ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ   
3. จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้ว ส่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยให้ลงชื่อกลุ่มงานที่รับ 
 หนังสือนั้นในช่องการปฏิบัติ   

3.๑.๕  คณะกรรมกำรงำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ประกอบด้วย 
1) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว ประธานกรรมการ 
2) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิตยา  นภากาศ กรรมการ 
4) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีประสงค์ท าประกันอุบัติเหตุส่งบริษัทประกันภัย 
 2. รับเรื่องร้องเรียนค่าสินไหมทดแทนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน 
 3. ประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและตัวแทนบริษัทประกันภัย 
 4. ด าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน 
 5. สรุปผลการเบิกค่าสินไหมทดแทน 

3.๑.๖  คณะกรรมกำรงำนสร้ำงขวัญและส่งเสริมก ำลังใจ  ประกอบด้วย 
1) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ ประธานกรรมการ 
2) นางอรนุช  จูเปีย รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
๔) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการ  
๕) นางสาวนิตยา  นภากาศ กรรมการและเลขนุการ 

มีหน้ำที่  
 1. การให้บริการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. การยกย่อง ชมเชย และให้เกียรติ 
 3. การส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมอ่ืน ๆ  

3.1.7  คณะกรรมกำรงำนวิเทศก์สัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวแสงเดือน  พลมาก ประธานกรรมการ 
 2) นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ รองประธานกรรมการ 
 3) นางสุพัตรา  จั่นจีน กรรมการ 
 4) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 
 5) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าโครงการและงบประมาณการจ้างงานครูต่างชาติประจ าปีการศึกษา เบิกจ่ายเงินเดือน             
 ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
2. จัดหาครูต่างชาติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต บริษัทตัวแทนฯ หรือโรงเรียนต่างๆ 
3. ด าเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในราชอาณาจักรไทย ได้แก่ เอกสารวีซ่า เอกสารใบอนุญาต
 ท างาน เอกสารอนุญาตสอนของคุรุสภา เอกสารรับรองจากสถานทูต เอกสารรับรองจากกรมต ารวจ   
 การรายงานตัวต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ตามเวลาที่ก าหนด 
4. ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การวัดประเมินผล การพัฒนาทักษะ           
 เพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียน 
5. ประสานงานจัดหาที่พัก ยานพาหนะ และดูแลความปลอดภัย อ านวยความสะดวกในเรื่องที่จ าเป็นต่อการ
 ด าเนินชีวิตในท้องถิ่น ให้ข้อมูลแนวการใช้ชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมไทย ช่วยแก้ปัญหาตาม
 สถานการณ์ต่าง ๆ  
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3.๑.8  คณะกรรมกำรงำนชุมชนภำคีเครือข่ำย  ประกอบด้วย 

1) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว ประธานกรรมการ 
2) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวร าพู  ช่างไชย  กรรมการ 
4) นางสาวประภาวดี  ทองเวียง กรรมการ 
5) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ   
6) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
๗) นายณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
๘) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
๙) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ  
๑๐) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
๑๑) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ 
1๒) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการ 
๑๓) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์ กรรมการ 
๑๔) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง กรรมการ 
๑๕) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการ 
๑๖) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการ 
๑๗) นายธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการ 
๑๘) นายสิทธิชัย  ดวงศร ี กรรมการ 
๑๙) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ กรรมการและเลขนุการ 

มีหน้ำที่ 
1. เป็นผู้ประสานการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน 
 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ชุมชนและสถานศึกษา 
2. ด าเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการเข้าร่วมประชุม 
4. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
5. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียน 
6. ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

3.๒  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนธุรกำร  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ   รองประธานกรรมการ   
 3) นางสาวอภิรมย์ฤดี  อบเชย  กรรมการ 

4) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์    กรรมการ 
5) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 

1. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. อ านวยความสะดวก ประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3.2.๑  คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนและงำนธุรกำร  ประกอบด้วย 
1) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี กรรมการ 
4) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุมบุคลากร กรรมการสถานศึกษา 
    และหน่วยงานต่าง ๆ  
2. ประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุมประจ าเดือน วาระพิเศษ  
3. จัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
4. บันทึกการประชุม  
5. จัดส่งรายงานการประชุม 

3.๒.๒  คณะกรรมกำรงำนกำรวำงแผนงำนธุรกำร  ประกอบด้วย 
1) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี กรรมการ 
4) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. การเสนอโครงการประจ าปี 
2. การจัดสรรและมอบหมายงานในหน้าที่ 

3.๒.๓  คณะกรรมกำรงำนกำรบริหำรงำนสำรบรรณ  ประกอบด้วย 
1) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี กรรมการ 
4) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. รับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ  
      2. คัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
     3. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
      4. เก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ  
      5. แจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
     เพ่ือถือปฏิบัติ  
     6. น าแฟ้มเสนอผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ เพ่ือลงนาม หรือสั่งการ  
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      7. งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย  
      8. งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
     9. เดินหนังสือราชการ   
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3.๒.๔  คณะกรรมกำรงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนธุรกำร  ประกอบด้วย 
1) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี กรรมการ 
4) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานธุรการ 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.๒.๕  คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
1) นางสาวอภิรมย์ฤดี  อบเชย ประธานกรรมการ 
2) นางพิชชากร  มูลปานันท์ รองประธานกรรมการ 
3) นายวสันต์  งามดี กรรมการ 
4) นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการ 
5) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์    กรรมการ 
6) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการ 
7) นายวีรวิชญ์  บุญเอนก กรรมการ 
8) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล กรรมการ 
9) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
10) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
11) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมกรร (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
12) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
13) นางสาวเบญจวรรณ  ขยา กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
14) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
15) นางสาวนิตยา  นภากาศ กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
16) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
17) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์ กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
18) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ (Admin ประจ ากลุ่มงาน) 
19) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี   กรรมการและเลขานุการ 
20) นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21) นายธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22) นายวิรัติ  ท่าน้ า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. รวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายใน และภายนอกโรงเรียน  
    พร้อมทั้งน ามาประชาสัมพันธ์ 

/ 2. ประชาสัมพันธ์... 
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๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และท่ีอ่ืน ๆ  
    ตามความเหมาะสม 
๓. รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นระยะ ๆ  
   อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
๔. ประกาศแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งทางราชการและสาธารณะ ด้วยวิธีปิดประกาศ 
    ตามป้ายประกาศต่าง ๆ ถ้าเป็นเรื่องด่วนหรือเรื่องส าคัญ จะประกาศก่อนและหลังพิธีการ 
    หนา้เสาธง 
๕. จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ  
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ  ประกอบด้วย 
 1) นายธีราวุธ  จูเปีย   รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2) นางรุ่งฤดี  ทองแซม            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ       
 3) นางสุพัตรา  จั่นจีน  หวัหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ กรรมการ 
 4) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี     หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีภายใน กรรมการ 
 5) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 
 6) นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี       หัวหน้างานค่ารักษาพยาบาลฯ กรรมการ  
 7) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ หัวหน้างานการจัดท าระบบฐานข้อมูล         กรรมการ  
 8) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ หัวหน้างานการก าหนดแบบรูปรายการ 
   หรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง      กรรมการ 
 9) นางพิชชากร  มูลปานันท์ หวัหน้างานสารสนเทศ กรรมการ     
 ๑0) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย       หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน กรรมการ 
 ๑1) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค หัวหน้างานการควบคุม บ ารุงรักษาฯ กรรมการ 
 ๑2) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ หัวหน้างานโรงเรียนวิธีพุทธ กรรมการ 
 13) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ หัวหน้างานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล     กรรมการ 
 14) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑5) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑6) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑7) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ก ากับ ควบคุม ดูแล การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. แก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 / 4.1 คณะกรรมกำร... 
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4.๑  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนกำรเงิน  ประกอบด้วย 
 1) นางรุ่งฤดี  ทองแซม    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี           รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี  กรรมการ 
 ๔) นางสาวกนกพร  นวมนาค     กรรมการ 
 5) นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์  กรรมการ 

 6) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
 7) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการ 

 8) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 9) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนงานและโครงการเพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. ควบคุม ดูแล จัดท า และตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การยืมเงินทดรองราชการ 
 และการเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ 
๓. ควบคุม ดูแล จัดท า และตรวจสอบ การรับเงิน การออกใบส าคัญ ใบเสร็จรับเงิน ควบคุมดูแล ตรวจสอบ
 การเก็บรักษาเงิน การโอนเงิน 
๔. ควบคุม ดูแล การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน และการจัดระบบเอกสารหลักฐานการเงิน 
 ที่เก่ียวข้อง จัดท าบัญชีการเงิน และทะเบียนคุมเงินทุกประเภท จัดท ารายงานทางการเงิน  
 รายงานเงินคงเหลือ และการตรวจสอบเงินภายในสถานศึกษา 
๕. จัดท ารายงานการเก็บรักษาเงิน และจัดรวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ติดตามประสานงาน  
 และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายเงินไว้ตรวจสอบทุกประเภท 
๖. จัดท าเอกสาร บัญชีเงิน การรับเงิน การยืมเงิน และการจ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียน 
๗. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน ในด้าน การยืม การน าเงินเข้า และการเบิกเงิน 
 สวัสดิการโรงเรียน 
๘. จัดท าเอกสารหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน ไว้ตรวจสอบทุกประเภท 
๙. ควบคุมการจัดท าใบน าฝากใบเบิกถอนเงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินนอกงบประมาณอ่ืน 
 ที่น าฝากไว้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
๑๐. จัดท าหลักฐานเบิกค่าสาธารณูปโภคและรายงานข้อมูลรายจ่ายจริงของเงินค่าสาธารณูปโภค 
๑๑. สรุปข้อมูลของงาน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา           
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.๑.๑  คณะกรรมกำรงำนกำรเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
 ๑) นางรุ่งฤดี  ทองแซม   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี กรรมการ  
 ๔) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ   
 5) นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์ กรรมการ  

/ 6) นางสาววรรณรัตน์... 
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 6) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
 7) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการ 
 8) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  
 9) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนงานและโครงการเพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. ควบคุม ดูแล จัดท า และตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การยืมเงินทดรองราชการ 
 และการเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ 
๓. ควบคมุ ดูแล จัดท า และตรวจสอบ การรับเงิน การออกใบส าคัญ ใบเสร็จรับเงิน ควบคุมดูแล ตรวจสอบ
 การเก็บรักษาเงิน การโอนเงิน 
๔. ควบคุม ดูแล การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน และการจัดระบบเอกสารหลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 จัดท าบัญชีการเงิน และทะเบียนคุมเงินทุกประเภท จัดท ารายงานทางการเงิน  
 รายงานเงินคงเหลือ และการตรวจสอบเงินภายในสถานศึกษา 
๕. จัดท ารายงานการเก็บรักษาเงิน และจัดรวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ติดตามประสานงาน  
 และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายเงินไว้ตรวจสอบทุกประเภท 
๖. จัดท าเอกสาร บัญชีเงิน การรับเงิน การยืมเงิน และการจ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียน 
๗. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน ในด้าน การยืม การน าเงินเข้า และการเบิกเงิน 
 สวัสดิการโรงเรียน 
๘. จัดท าเอกสารหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน ไว้ตรวจสอบทุกประเภท 
๙. ควบคุมการจัดท าใบน าฝากใบเบิกถอนเงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินนอกงบประมาณอ่ืน 
 ที่น าฝากไว้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
๑๐. จัดท าหลักฐานเบิกค่าสาธารณูปโภคและรายงานข้อมูลรายจ่ายจริงของเงินค่าสาธารณูปโภค 
๑๑. สรุปข้อมูลของงาน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในแต่ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา           
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.๑.๒  คณะกรรมกำรงำนค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตร  ประกอบด้วย 
 ๑) นางชมยัพร  วงศ์จันทรมณี  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี              รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางรุ่งฤดี  ทองแซม                  กรรมการ 
 ๔) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 
 ๕) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อเตรียมส่งเบิกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
๒. สรุปการเบิกจ่ายในแต่ละเดือนของโรงเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในแต่ปีงบประมาณ  
 หรือปีการศึกษา 
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/ 4.1.3 คณะกรรมกำร... 
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4.๑.๓  คณะกรรมกำรงำนตรวจสอบบัญชีภำยในของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี รองประธานกรรมการ 
 3) นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์ กรรมการ 
 4) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง                   กรรมการ 
 5) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงินครบถ้วน 
 ตามทะเบียนหรือไม่  
๒. ตรวจขั้วใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา และเงินนอกบ ารุงการศึกษาว่าปฏิบัติถูกต้อง 
 ตามระเบียบ หรือไม่ภายในวันนั้น 
๓. ตรวจการน าเงินรายวันภายในโรงเรียนในวันนั้น ๆ ว่าปฏิบัตถิูกต้องหรือไม่ 
๔. มีการเก็บรักษาเงินไว้เกินจ านวนหรือไม่ 
๕. วิธีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
๖. ตรวจการจ่ายเงินในใบส าคัญจ่าย และใบส าคัญคู่จ่ายถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ 
๗. ตรวจใบเบิกเงินภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
๘. ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 ถ้ายอดคงเหลือในสมุดรายวันเงินสด เพ่ือลงลายมือชื่อรับรองในรายงาน 
๙. ตรวจบัญชีรายวันเงินสด ว่ามีการลงรายการรับ รายการจ่ายถูกต้องตามหลักฐานข้อเท็จจริงหรือไม่ลงบัญชี
 เงินสดเป็นปัจจุบันหรือไม่ และถูกต้องตรงตามระบบบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อยหรือไม่ 
๑๐. ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ดูว่ายอดเงินคงเหลือ 
 ตรงกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดหรือไม่ 

4.๑.๔  คณะกรรมกำรงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรเงิน  ประกอบด้วย 
 ๑) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี          รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 
 4) นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์ กรรมการ 
 5) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการ 
 6) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
 7) นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี กรรมการและเลขานุการ 
 8) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
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๒. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงาน 
 ไมป่ระสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
๓. สรุปข้อมูลสารสนเทศ และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๔. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ
 คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  
๕. ก าหนดปัจจัยหลักความส าคัญ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
๖. สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลง 
 การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
๗. ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.๑.๕  คณะกรรมกำรงำนธนำคำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวกนกพร  นวมนาค ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
 ๔) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. ก ากับ ดูแล บริหาร และด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโรงเรียน 
๒. รายงานข้อมูลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
๓. น าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์การด าเนินการ 
๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
๕. เมื่อพบปัญหาการด าเนินงานอันจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงให้รายงานรองผู้อ านวยการ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ และหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 
๖. ประสานงานระหว่างโรงเรียนและธนาคารออมสิน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.๒  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
 1) นางสุพัตรา  จั่นจีน       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ      รองประธานกรรมการ 

 ๓) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์      กรรมการ 
 ๔) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค   กรรมการและเลขานุการ 

 ๕) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ จัดท าระเบียบคุมทรัพย์สิน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบก าหนดรูปแบบ 
 รายการ คุณลักษณะเฉพาะและการด าเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง 
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๒. ควบคุม ดูแล จัดหาพัสดุ การขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง การซ่อมแซมและการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
๓. ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย การใช้ การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี และการจัดเก็บระเบียบแนวปฏิบัติ              
 ที่เก่ียวข้อง 
๔. สรุปข้อมูลของงานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณหรือ 
 ปีพุทธศักราช หรือปีการศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.๒.๑  คณะกรรมกำรงำนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
 ๔) นางสุพัตรา  จั่นจีน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 
๒. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 
 เพ่ือตรวจสภาพการใช้งาน 
๓. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
๔. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ 
 และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
๕. จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการและท่ียังไม่
 สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  
 และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๖. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
๗. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 สถานศึกษา 
 

4.๒.๒  คณะกรรมกำรงำนกำรจัดหำพัสดุ  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสุพัตรา  จั่นจีน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการ 
 ๔) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 

๑. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าบริการต่าง ๆ และงานตรวจรับพัสดุ 
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๒. จัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพรัดกุมและโปร่งใสถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. จัดท ารายงานขอซื้อ-ขอจ้าง หนังสืออนุมัติสั่งซื้อ-สั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.๒.๓  คณะกรรมกำรงำนกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจ้ำง  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ   
 ๔) นางสุพัตรา  จั่นจีน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณี 
 ที่เป็นแบบมาตรฐาน 
๒. ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน  
    โดยด าเนินการไปตามระเบียบ 
๓. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ  
    จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.๒.๔  คณะกรรมกำรงำนกำรควบคุม บ ำรุง รักษำ และจ ำหน่ำยพัสดุ  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการ   
 ๔) นางสุพัตรา  จั่นจีน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๒. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
๓. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ                              
 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
๔. ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สิน 
 ที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอน             
 กรณเีป็นสิ่งปลูกสร้าง 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.๓  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร  ประธานกรรมการ    

2) นางพิชชากร  มูลปานันท์  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวรัตน์  นพเก้า กรรมการ 
4) นางสาวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร กรรมการ 
5) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ กรรมการ 
6) นายปิยะ  อุดมมงคล กรรมการ 
7) นายวราศิลป์  อุ่มมี  กรรมการ 
8) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ กรรมการ 
9) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
10) นางสาวจิตรวี  เชื้อประทุม กรรมการ 
11) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย  กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ประสานงานก าหนดนโยบายของโรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วางแผนงาน 
 เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน การจัดระบบควบคุมภายใน และ  
 ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ทีโ่รงเรียนก าหนด 
๒. ด าเนินการประสานงาน การเขียนแผนงานหรือกิจกรรม และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน        
 ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของโรงเรียน 
๓. สรุปข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
๔. ประสานงาน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕. สรุปผลการประเมินทุกกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

       

4.๓.๑  คณะกรรมกำรงำนแผนงำน  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร ประธานกรรมการ 
๒) นางพิชชากร  มูลปานันท์ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร กรรมการ 
4) นายปิยะ  อุดมมงคล กรรมการ 
5) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
6) นางสาวจิตรวี  เชื้อประทุม กรรมการ 
7) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 

๑. ประสานงานก าหนดนโยบายของโรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วางแผนงาน
 เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน การจัดระบบควบคุมภายใน และ 
 ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียนก าหนด 
๒. ด าเนินการประสานงาน การเขียนแผนงานหรือกิจกรรม และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน     
 ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของโรงเรียน 
๓. ประสานงาน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน โดยรวบรวมแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ให้เสร็จสิ้นก่อนปีงบประมาณใหม่ 
๔. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานประกันคุณภาพ 
๕. ประสานงาน ดูแล ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
 ตามแบบประเมินผลและแบบรายงานของโรงเรียน ประมวลข้อเสนอแนะปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ          
 เสนอฝ่ายบริหาร 
๖. สรุปข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.๓.๒  คณะกรรมกำรงำนจัดระบบควบคุมภำยใน  ประกอบด้วย 
 ๑) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย ประธานกรรมการ 
 ๒) นางพิชชากร  มูลปานันท์ รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร กรรมการ 
 4) นายปิยะ  อุดมมงคล กรรมการ 
 5) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
 6) นางสาวจิตรวี  เชื้อประทุม กรรมการ 
 7) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร กรรมการและเลขานุการ 
 8) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดระบบควบคุมภายใน 
๒. จัดท าปฏิทิน การปฏิบัติงานของการจัดระบบควบคุมภายใน 
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดระบบควบคุมภายใน 
 พร้อมจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานบังคับบัญชา 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
       

4.๓.๓  คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศ  ประกอบด้วย 
๑) นางพิชชากร  มูลปานันท์  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร กรรมการ 
4) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ 
5) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
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6) นางสาวจิตรวี  เชื้อประทุม กรรมการ 
7) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนการด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
๒. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน   

และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓. เสนอแต่งตั้งบุคคลเพ่ือด าเนินการให้งานสารสนเทศบรรลุเป้าประสงค์ 
๔. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

4.๓.๔  คณะกรรมกำรงำนกำรจัดกำรองค์กร  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร ประธานกรรมการ 
๒) นางพิชชากร  มูลปานันท์ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร กรรมการ 
4) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
5) นางสาวจิตรวี  เชื้อประทุม กรรมการ 
6) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดองค์กรหรือจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
๒. ก าหนดขอบข่ายของหน่วยงานในสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   
๔. ด าเนินงานเป็นไปตามแผนภูมิโรงเรียนก าหนด   
๕. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๖. ก าหนดงานในหน้าที่ครบทุกงานตามแผนภูมิที่โรงเรียนก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
๗. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
๘. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.3.5  คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
1) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวรัตน์  นพเก้า รองประธานกรรมการ 
3) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
4) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
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5) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ประสานงานก าหนดนโยบายของโรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วางแผนงาน

เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน การจัดระบบควบคุมภายใน และ
ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียนก าหนด 

๒. ด าเนินการประสานงาน การเขียนแผนงานหรือกิจกรรม และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน         
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของโรงเรียน 

๓. สรุปข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
๔. ประสานงาน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕. สรุปผลการประเมินทุกกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

4.3.6  คณะกรรมกำรโรงเรยีนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย 
๑) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
๒) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวรัตน์  นพเก้า กรรมการ 
4) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
5) นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์ กรรมการ 
6) นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม กรรมการ 
7) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
8) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี กรรมการ 
9) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการและเลขานุการ 
๑0) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒. ประเมินอัตลักษณ ์๒๙ ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ ๙ เดือน 
๓. ประเมินอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ ๑๒ เดือน 

 

4.3.7  คณะกรรมกำรโรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบล  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวรัตน์  นพเก้า กรรมการ 
4) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
5) นางสาวจิตรวี  เชื้อประทุม กรรมการ  
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6) นางสาวประนอม  จะปิน กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ศึกษาข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  
 เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จ การเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสร้างคนสู่การมีงานท า และเน้นย้ าการมีส่วนร่วม 
๒. พัฒนา และขับเคลื่อนโรงเรียนให้ตอบโจทย์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๖ ระดับ 
 คือ ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภาค การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด การพัฒนา 
 อ าเภอ ต าบล และท้องถิ่น การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างของศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๓. สร้างคุณภาพด้านการศึกษาพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ               
 และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  

 

4.3.8  คณะกรรมกำรโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวรัตน์  นพเก้า รองประธานกรรมการ 
3) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
4) นางสาวศิริประภา  ชูเชิด กรรมการ 
5) นางสาวจิตรวี  เชื้อประทุม กรรมการ 
6) นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงร่างองค์กร  
๒. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท าเอกสารการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๓. ประเมิน ติดตาม สรุปผลการประเมิน และจัดท ารูปเล่มประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

5.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร   รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒) นางพวงเพชร  แก้วเกต   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๔) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง    กรรมการ 
๕) นายปิยะ  อุดมมงคล  หัวหน้ากลุ่มงานบริการ    กรรมการ 
๖) นายพนม  หวาดเพ็ชร             หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กรรมการ 
๗) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
๘) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี     หวัหน้างานช่วยเหลือนักเรียนยากจน กรรมการ 
๙) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์  หัวหน้างานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กรรมการ 
๑๐) นายณัฐพันธ์  จันดี  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กรรมการ 
๑๑) นายวีระยุทธ  ล าดับ     หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
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    และงานสถานศึกษาปลอดภัย  กรรมการ 
๑๒) นายบรรจง  โต๊ะถม  หัวหน้างานระดับชั้น   กรรมการ 
๑๓) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข กรรมการ 
๑๔) นายคมกริช  แหงมปาน หัวหน้ารักษาความปลอดภัยและจราจร กรรมการ 
๑๕) นายวราศิลป์  อุ่มมี  หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว  กรรมการ 
๑๖) นางพชรภรณ์  ประชัน          หัวหน้างานครูเวรประจ าวัน  กรรมการ 
๑๗) นางสาวกนกพร  นวมนาค  หัวหน้างานยานพาหนะและยานยนต์ กรรมการ 
๑๘) นายประพนธ์  อ่อนพรม หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ  
๑๙) นางประภาวดี  ทองเวียง หัวหน้าพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ  
๒๐) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว หัวหน้างานโรงเรียนปลอดขยะ  กรรมการ 
๒๑) นางเฉลียว  พลอยเจริญ หัวหน้างานโภชนาการและโรงอาหาร กรรมการ  
๒๒) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง  หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์   กรรมการ 
๒๓) นางสาวธีราพร  ศรีนุช  หัวหน้างานปฏิคมและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๔) นางฉัตรนฤมล  เหรา  เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์  เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗) นายวาทิต  ยาน้อย            เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. ก ากับติดตาม ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนโยบายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๒. ประสานการด าเนินงานรับ-ส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม  
 และรายงานการประชุมบันทึกเสนอ จัดเก็บหนังสือราชการ  
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.1  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
 4) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
 5) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
 6) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการ 
 7) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการและเลขานุการ 
 8) นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑0) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 ๒. ประสานงานและติดตามหนังสือที่เก่ียวข้องกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
 ๓. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
 ๔. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ และครุภัณฑ์ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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 ๕. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 ๖. จัดท าแผนงานโครงการปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน และจัดท าคู่มือนักเรียน 
 ๗. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
 ๘. รวบรวมคะแนน และรายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๙. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
 ๑๐. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย แนวปฏิบัติให้บุคลากร และนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 

๑๑. ประสานงานกับหัวหน้างานต่าง ๆ ในสายงาน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการท างานของบุคลากร 
        ในกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
 ๑๒. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กร จัดท าเอกสารพรรณนางาน พร้อมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศ 
  และเทคโนโลยี 
 ๑๓. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานโครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๑.๑  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย   
 ๑) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ  
 ๔) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
 ๕) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ    
 ๖) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
 ๗) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
 ๘) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
 ๙) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
 ๑๐) นางจุฑารัตน์  ขอสุข กรรมการ 
 ๑๑) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
 ๑๒) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
 ๑๓) นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการ 
 1๖) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการ 
 ๑๗) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการ 
 ๑๘) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการ 
 ๒๐) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๒) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 

๑. ก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน        
๒. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนักเรียน 
๓. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจแนวนโยบายของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
 อันพงึประสงค์ 
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
 และศิลปวัฒนธรรม 
๖. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
๗. ส่งเสริมและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติประดับเข็มทอง 
๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๑.๒  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑) นายพนม  หวาดเพ็ชร   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายวีระยุทธ  ล าดับ รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
  ๔) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ 
  ๕) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ กรรมการ 
  ๖) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
 ๗) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการ 
 ๘) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
 ๙) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
  ๑๐) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 1๑) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการ 
 ๑๒) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกูล กรรมการ 
 ๑๔) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ 
 ๑๕) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ 
 ๑๖) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. เสนอโครงการประจ าปีตามกรอบงาน และงบประมาณ 
 ๒. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
 ๓. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ๔. ประสานกับครู และฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
  ของโรงเรียน 
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 ๕. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๖. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
 ๗. ชี้แนะการด าเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม รวมทั้งวางแผนงาน         
    หรือโครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๘. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๙. ส่งเสริมให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่าย          
   ที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 ๑๐. จัดท าคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
 ๑๑. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
      และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
 ๑๒. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
 ๑๓. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๑.๓  คณะกรรมกำรงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย   
๑) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค์     ประธานกรรมการ 
๒) นายวีระยุทธ  ล าดับ รองประธานกรรมการ 
๓) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ  
๔) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ  
๕) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ  
๖) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
๗) นายเอกวัตร  แนมมณี กรรมการ 
๘) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
๙) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
๑๐) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
๑๑) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
๑๒) นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการ 
๑๓) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
๑๔) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกุล กรรมการ 
๑๕) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
๑๖) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการและเลขานุการ 
๑๗) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ก าหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๒. ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
 ๓. ประสานงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว หัวหน้าระดับ 
      เครือข่ายผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง 

/ 4. ดูแล... 
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 ๔. ดูแล ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และคัดกรองนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๖. จัดท าเอกสาร และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๗. ก าหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๘. ประเมินทบทวนระบบงาน สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท าแบบสรุปผลประจ าปี 
 ๙. สรุปรายงานการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๑.๔  คณะกรรมกำรงำนช่วยเหลือนักเรียนยำกจน  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี ประธานกรรมการ 
 ๒) นางพิชชากร  มูลปานันท์ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางรุ่งฤดี  ทองแซม กรรมการ 
 ๔) นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี กรรมการ 
 ๕) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
 ๖) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
 ๗) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 ๘) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ 
 ๙) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการ 
 ๑๑) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการ 
 ๑๒) นางปารณัท  วงค์ราษฎร์ กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวหยาดพิรุณ  กากะทิง กรรมการ 
 ๑๕) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
 ๑๖) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๗) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนด าเนินการติดตามการด าเนินงานคัดกรองนักเรียน  
๒. ประสานงานแก้ไขปัญหาระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน 
๓. บันทึกข้อมูลแบบ นร.๐๕, นร.๐๖ และ ก.๐๐๑ ในระบบ CCT  
๔. ประสานงานติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๑.๕  คณะกรรมกำรงำน TO BE MUNBER ONE  ประกอบด้วย 
 ๑) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ 
 ๔) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการ 
 

/ 5) นายวราศิลป์... 
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 ๕) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
 ๖) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
 ๗) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 ๘) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
 ๙) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกุล กรรมการ 
 ๑๐) นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง กรรมการ 
 ๑๑) นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย กรรมการ 
 ๑๒) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
 ๑๓) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการ 
 ๑๔) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ 
 ๑๕) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการ 
 ๑๗) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
 ๑๘) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐) นายวีรวิชญ์  บุญเอนก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. เสนอโครงการประจ าปี ตามกรอบงานและงบประมาณ 
 ๒. วางแผนด าเนินกิจกรรมตามหลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข  
    แก้ปัญหาพัฒนา EQ  
 ๓. สนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๔. ให้บริการนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ด้านปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ   
 ๕. จัดท าใบสมัครและรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้ได้ 100 % 
 ๖. ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ TO BE NUMBER ONE ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๗. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานโครงการผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๑.๖  คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย 
 ๑) นายณัฐพันธ์  จันดี ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า กรรมการ 
 ๔) นายปิยะ  อุดมมงคล กรรมการ 
 ๕) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตน์  นพเก้า กรรมการ 
 ๗) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี กรรมการ 
 ๘) นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ กรรมการ 
 ๙) นางประภาวดี  ทองเวียง กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวร าพู  ช่างไชย กรรมการ 
 ๑๑) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 

/ 12) นายเจนวิทย์... 
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 ๑๒) นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการ 
 ๑๓) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค์ กรรมการ 
 ๑๔) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวนิตยา  นภากาศ กรรมการ 
 1๘) นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการ    
 ๑๙) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
 ๒๐) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
 ๒๑) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการ 
 ๒๒) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
 ๒๓) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
 ๒๔) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการ 
 ๒๕) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
 ๒๖) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการและเลขานุการ    
 ๒๗) นางสาวจิรติกาล  ปิ่นดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๘) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนงาน โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย  
 การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จัดอบรมฝึกมารยาท  
 และประกวดมารยาทนักเรียน เป็นต้น 
 ๓. จัดกิจกรรม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู  

การปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา การบ าเพ็ญตนให้ประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย  
การพัฒนาสาธารณสถาน การยกย่อง และเชิดชูเกียรติคุณผู้ที่ควรยกย่อง เป็นตัน 

 ๔. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติการกระท าความดีของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕. ประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ ร่วมกับงานระดับชั้น 
 ๖. ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานพัฒนา และเสริมสร้างระเบียบวินัย  
           และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

5.๑.๗  คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมนอกหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 ๑) นายวีระยุทธ  ล าดับ     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพนม  หวาดเพ็ชร รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ กรรมการ 
 ๔) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
 ๕) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
 ๖) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
 ๗) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 

/ 8) นายณัฐพันธ์... 
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 ๘) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 ๙) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกูล กรรมการ 
 ๑๐) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการ 
 ๑๑) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางฉัตรนฤมล  เหรา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่   
 ๑. จัดท าแผนงานโครงการประจ าปี 
 ๒. เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร   
 ๔. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕. จดัปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ 
 ๖. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๑.๘  คณะกรรมกำรงำนปฏิคมและสำรสนเทศ  ประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวธีราพร  ศรีนุช     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ กรรมการ 
 ๔) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
 ๕) นางประภาวดี  ทองเวียง กรรมการ 
 ๖) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
 ๗) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ  
 ๘) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 ๙) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
 ๑๑) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล กรรมการ 
 ๑๓) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑๕) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. จัดท าแผนงานโครงการ 
 2. จัดเตรียมการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ ประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
 3. จัดหา ยืม คืน และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอ พร้อมทั้งให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ แบบฟอร์มของส านักงาน พร้อมทั้งให้ความสะดวกในการขอข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ 
   ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับกลุ่มบริหารทั่วไป 
 5. จัดท าโครงสร้างแผนภูมิองค์กรของกลุ่มงาน 
 6. จัดท าสรุปงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานเดือนละ ๑ ครั้ง 

/ 7. จัดท า... 



~ ๔๑ ~ 
 
 7. จัดท าระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
 8. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

5.๒  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนปกครอง  ประกอบด้วย 
1. นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง  โต๊ะถม รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
4. นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
5. นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการ 
6. นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการ 
๗. นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง 
 ๒. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงานปกครอง 
 ๓. รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง 
 ๔. จดัท าแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานปกครอง พร้อมทั้งจัดท าคู่มือนักเรียน 
 ๕. แก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน ต่อหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง 
 ๖. ประสานความร่วมมือกับครูประจ าชั้นในการดูแลและติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
 ๗. ประสานงานกับหัวหน้างานต่าง ๆ ในสายงาน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการท างานของบุคลากร               
      ในกลุ่มงานปกครอง 
 ๘. รวบรวมคะแนน และรายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๙. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย แนวปฏิบัติให้บุคลากร และนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
 ๑๐. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในโรงเรียน 
 ๑๑. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน   
 ๑๒. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง             
        และผู้ปกครองมีการด าเนินการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน  
 ๑๓. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น 
 ๑๔. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานโครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๒.๑  คณะกรรมกำรงำนระดับช้ัน  ประกอบด้วย 
 ๑) นายบรรจง  โต๊ะถม   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว  กรรมการ 
 ๔) นายณัฐพันธ์  จันดี   กรรมการ 

/ 5) นายเอกวัตร... 



~ ๔๒ ~ 
 
 ๕) นายเอกวัตร  แนมมณี   กรรมการ 
 ๖) นางพชรภรณ์  ประชัน   กรรมการ 
 ๗) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์  กรรมการ 
 ๘) นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี   กรรมการ 
 ๙) นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี  กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวแสงเดือน  พลมาก  กรรมการ 
 ๑๒) นายวราศิลป์  อุ่มมี   กรรมการ 
 ๑๓) นายวรดิฐ  เกิดผล   กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศรัณยา  กลีบธง  กรรมการ 
 ๑๕) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี  กรรมการ 
 ๑๖) นางกาญจนา  จิตประสาร  กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. สอดส่องดูแล ความเรียบร้อย ความประพฤติ และความปลอดภัยของนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ 
 ๒. รับแจ้งเรื่องของครูเวรและครูเวรรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งประสานหรือส่งต่อหัวหน้างานครูเวร 
  ประจ าวัน  

๓. รับแจ้งเรื่องของนักเรียนและติดต่อประสานงานกับ กลุ่มงานกิจการนักเรียน  หรือผู้เกี่ยวข้อง 
   เพ่ือด าเนินการ 

 ๔. พิจารณาอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน เฉพาะรายที่มีความจ าเป็น มีหลักฐาน  
  และผู้ปกครองมารับ พร้อมทั้งรายงานให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนทราบโดยทันที 
 ๕. จัดท าคู่มือ และระเบียบวินัยของโรงเรียน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  
 ๖. ให้สารวัตรนักเรียนช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน  
 ๗. สนับสนุนให้สารวัตรนักเรยีนใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดี 
 แก่เยาวชน 
 ๘. เสนอเรื่องการตัดคะแนน และเพ่ิมคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน 
 ๙. ประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย 
 

5.๒.๒  คณะกรรมกำรงำนสืบสวนสอบสวนและระเบียบวินัย  ประกอบด้วย 
 ๑) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบรรจง  โต๊ะถม รองประธานกรรมการ 
 3) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
 4) นายเอกวัตร  แนมมณี กรรมการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
 6) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
 7) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 

/ 8) นายคมกริช... 



~ ๔๓ ~ 
 
 8) นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการ 
 9) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
 10) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 ๑๑) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. เสนอโครงการหรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๒. แต่งตั้งคณะท างาน อ านวยการปฏิบัติงาน ติดตาม และประเมินผล 
 ๓. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาความประพฤตินักเรียน 
 ในระดับชั้น 

๔. ป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหาด้านการเรียน ความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น 
๕. รวบรวมสถิติข้อมูลด้านความประพฤติของนักเรียน 
๖. ติดตาม สอดส่อง ดูแลนักเรียนในบริเวณมุมอับ และแหล่งมั่วสุมในโรงเรียน 
๗. สืบสวนสอบสวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
๘. พิสูจน์หลักฐานพร้อมทั้งบันทึกประวัตินักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับยาเสพติด (เก็บไว้เป็นข้อมูล-สถิติ) 
๙. วางแผนและด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งติดตาม 
 และแก้ไข 
๑๐. ประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อแก้ไขพฤติกรรมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
๑๑. แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระเบียบ และแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งประสานการจัดท าคู่มือนักเรียน 
๑๒. จัดท าร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติตนของนักเรียน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารอนุมัติ 
๑๓. สรุปและรายงาน 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๒.๓  คณะกรรมกำรงำนป้องกันยำเสพติดและอบำยมุข  ประกอบด้วย  
 ๑) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข ประธานกรรมการ   
 ๒) นายคมกริช  แหงมปาน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางประภาวดี  ทองเวียง กรรมการ 
 ๔) นายเอกวัตร  แนมมณี กรรมการ 
 ๕) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
 ๖) นางกาญจนา  จิตประสาร กรรมการ   
 ๗) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ 
 ๘) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 ๙) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
 ๑๐) นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง กรรมการ 
 ๑๒) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ 
 ๑๓) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการ 
 ๑๔) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการ 

/ 15) นางสาว... 
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 ๑๕) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
๒. ประสานงานกับครูประจ าชั้น และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๓. การวางแผน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกับหน่วยงานภายนอก 
๔. การตรวจค้นหาสารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย 
๕. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๖. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
๗. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๘. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬา กิจกรรมลานดนตรี 
๙. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
๑๐. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๑๑. การติดตามประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๒.๔  คณะกรรมกำรงำนรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร  ประกอบด้วย 
๑) นายคมกริช  แหงมปาน ประธานกรรมการ 
๒) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี รองประธานกรรมการ 
๓) นายปกครอง  ศรีสุวรรณ กรรมการ 
๔) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
5) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
6) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
7) นายปิยะ  อุดมมงคล กรรมการ 
8) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
9) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ 
10) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญา  สายพันธุ์ กรรมการ 
11) นายเอกวัตร  แนมมณี กรรมการและเลขานุการ 
๑2) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑3) นางสาวอัจฉริยา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
๑. จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบ สะดวก และปลอดภัย 
๒. มีเครื่องหมายการจราจรทั้งประเภทเตือน และประเภทบังคับติดตั้งบริเวณท่ีก าหนด 
๓. ปรับพื้นที่บริการจอดรถของนักเรียนในโรงเรียนให้เรียบร้อย และปลอดภัย 
๔. จัดที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการกับโรงเรียนไว้อย่างเป็นระเบียบ และสะดวกในการเข้า – ออก 

บริเวณโรงเรียน 
๕. ติดต่อประสานงานหรือด าเนินการจัดการจราจรภายนอก และภายในโรงเรียนในกรณีที่มีกิจกรรม          

เฉพาะกิจ 
/ 6. ควบคุม... 
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๖. ควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้เป็นตามกฎหมาย 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๒.๕  คณะกรรมกำรงำนสถำนศึกษำสีขำว   ประกอบด้วย  
๑) นายวราศิลป์  อุ่มมี ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ กรรมการ   
๔) ว่าที่ร้อยณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
๕) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
๖) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์ กรรมการ 
๗) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
๘) นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี กรรมการ 
๙) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการ 
๑๐) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
๑๑) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
๑๒) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
๑๓) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการ 
๑๔) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการ 
๑๕) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
๑๖) นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. เสนอโครงการประจ าปีตามกรอบงาน และงบประมาณ 
๒. จัดท าเอกสารห้องเรียนสีขาว 
๓. ก าหนด และวางแผนการท า MOU ขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาวกับครูประจ าชั้น 
๔. ส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการห้องเรียนสีขาว 
๕. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
๖. รวบรวม และจัดท าเอกสารสถานศึกษาสีขาว 
๗. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๒.๖  คณะกรรมกำรงำนครูเวรประจ ำวัน  ประกอบด้วย 
๑) นางพชรภรณ์  ประชัน ประธานกรรมการ 
๒) นายคมกริช  แหงมปาน รองประธานกรรมการ 
๓) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี กรรมการ  
๔) นายประกิต  โฆสิต กรรมการ 
๕) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 
๖) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ 

/ 7) นายชนินทร์... 
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๗) นายชนินทร์  เกิดผล กรรมการ 
๘) นางสาวไฉน  อรุณเกล้า กรรมการ 
๙) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
๑๐) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ 
๑๑) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการ 
๑๒) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง กรรมการ 
๑๓) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการ 
๑๔) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
๑๕) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการและเลขานุการ   
๑๖) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน และสมุดบันทึกนักเรียนมาสาย 

โดยยึดหลักความเหมาะสม 
๒. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา             
    หรือกลุ่มงานกิจการนักเรียนหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
๓. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันตามคู่มือการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๔. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๕. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
๖. เสนอตัด และเพ่ิมคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๓.  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริกำร  ประกอบด้วย 
 1. นายปิยะ  อุดมมงคล ประธานกรรมการ  
 2. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 

๔. นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
5. นางสาวนิธินันท์   เกตุแก้ว กรรมการ 
6. นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ  
7. นายวีระยุทธ  ล าดับ กรรมการ 

 8. นางประภาวดี  ทองเวียง   กรรมการเลขานุการ 
 9. นางสาวธีราพร  ศรีนุช          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑0. นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑1. นายวาทิต  ยาน้อย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 

มีหน้ำที่   
๑. เสนอโครงการตามงบประมาณ 
๒. ด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ 
๓. ส ารวจความต้องการในการใช้บริการงานในด้านต่าง ๆ 
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๔. จัดท าเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ 
๕. อ านวยความสะดวก และประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๓.๑  คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่  ประกอบด้วย 
๑) นายปิยะ  อุดมมงคล  ประธานกรรมการ 
๒) นายคมกริช  แหงมปาน  รองประธานกรรมการ 
๓) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์  รองประธานกรรมการ 
๔) นายประกิต  โฆสิต ที่ปรึกษา 
5) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ กรรมการ 
6) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ 
7) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี กรรมการ 
8) นายเอกวัตร  แนมมณี กรรมการ 
9) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง      กรรมการ 
10) นายบรรจง  โต๊ะถม     กรรมการ    
11) นายวีระยุทธ  ล าดับ  กรรมการ 
๑2) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
๑3) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ  
๑4) นายเอกรัตน์  ตรองบุญมี กรรมการ 
๑5) นายวีรวิชญ์  บุญเอนก กรรมการ 
๑6) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ 
๑7) นายสิทธิชัย  ดวงศร ี กรรมการ   
๑8) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว     กรรมการ 
๑9) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
20) นายวราศิลป์  อุ่มมี                   กรรมการและเลขานุการ 
21) นายพนม  หวาดเพ็ชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒2) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ 
๑. จัดท าแผนงานโครงการหรือกิจกรรม และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
๒. วางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจน                 

 การประสานงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์และการซ่อมบ ารุง 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนที่  
    รับผิดชอบ 
๔. การสั่งการ ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหา พนักงานบริการ และลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน 
๕. งานซ่อมแซม และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
๖. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
๗. ให้บริการด้านการขอใช้อาคารสถานที่ ทั้งภายใน และภายนอก 
๘. ดูแลความเรียบร้อยรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และบริเวณด้านหน้าและหลังริมรั้ว 

/ 9. ประสาน... 
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๙. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วน   
 ที่รับผิดชอบ 

10. จัดตกแต่งสถานที่กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติต่าง ๆ 
๑1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.๓.๒  คณะกรรมกำรงำนยำนพำหนะและยำนยนต์  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวกนกพร  นวมนาค ประธานกรรมการ 
๒) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี           รองประธานกรรมการ 
๓) นายปกครอง  ศรีสุวรรณ           รองประธานกรรมการ 
๔) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ     
๕) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข   กรรมการ  
๖) นายคมกริช  แหงมปาน   กรรมการ          
๗) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
๘) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๙) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐) นายอรุณ  จันทร์จับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนการใช้รถยนต์ เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
๒. จัดท าแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ของโรงเรียน 
๓. ก ากับ ควบคุม ดูแล พนักงานขับรถยนต์ และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถยนต์  
๔. ดูแลตรวจซ่อมบ ารุงรถยนต์และยานยนต์ พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถยนต์เมื่อถึงเวลาก าหนดระยะเวลา 
๕. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติในการปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.๓.๓  คณะกรรมกำรงำนพยำบำลและกำรส่งเสริมสุขภำพ  ประกอบด้วย 
๑) นางประภาวดี  ทองเวียง ประธานกรรมการ  
๒) นางสาวนงนุช  เตือนสติ รองประธานกรรมการ 
๓) นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการ 
๔) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
๕) นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการ 
๖) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
๗) นายพนม  หวาดเพ็ชร     กรรมการ 
๘) นางฉัตรนฤมล  เหรา กรรมการ 
๙) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกูล        กรรมการ 
๑๐) นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นดี            กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าโครงการหรือกิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
๒. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

/ 3 ด าเนิน... 
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๓. ด าเนินโครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ 
๔. ให้บริการค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และปัญหาส่วนตัว 
๕. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิต พร้อมทั้ง

 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกสถานที่ในการรบับริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็น
 พระราชกุศล 

๖. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
๗. วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ 
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ 
๙. ด าเนินการกิจกรรมตามตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 
 ระดับทอง และระดับเพชร 
๑๐. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
       วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพ่ือน าไปสู่เป้าประสงค์ 
๑๑. ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน  
๑๒. ประสานงานด าเนินโครงการและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกัน 
      โรคติดต่อ 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
 

5.๓.๔  คณะกรรมกำรงำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
๑) นายประพนธ์  อ่อนพรม      ประธานกรรมการ 
๒) นายวีระยุทธ  ล าดับ              รองประธานกรรมการ  
๓) นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธ์ กรรมการ  
๔) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ  
๕) นายณัฐพันธ์  จันดี             กรรมการ  
๖) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ  
๗) นายสิทธิชัย  ดวงศรี กรรมการ  
๘) นายวาทิต  ยาน้อย   กรรมการ  
๙) นายตระกูล  ขาวนวล กรรมการ 
๑๐) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
 ๒. ควบคุม ดูแล ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานทุกจุดให้เป็นปัจจุบัน 
         ๓. จัดระบบการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ นอกเหนือจากห้องประจ า 
        ๔. ด าเนินการตรวจสอบ ซ่อม บ ารุง จัดหา จัดซื้อ วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือให้มีความพร้อมในการ                         
         ใช้งาน   
        ๕. วางแผนพัฒนาระบบการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในส่วนที่รับผิดชอบ 
        ๖. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน                      
   ในส่วนที่รับผิดชอบ 
 

/ 7. จัดเก็บ... 
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        ๗. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   

5.๓.๕  คณะกรรมกำรงำนโภชนำกำรและโรงอำหำร  ประกอบด้วย 
๑) นางเฉลียว  พลอยเจริญ     ประธานกรรมการ 
๒) นางพวงเพชร  แก้วเกต รองประธานกรรมการ 
๓) นางรุ่งฤดี  ทองแซม กรรมการ 
๔) นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์ กรรมการ 
๕) นางฉัตรนฤมล  เหรา    กรรมการ         
๖) นางสาวเกศรินทร์  พลเลิศ กรรมการ 
๗) นางสุพัตรา  จั่นจีน กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางรวีวรรณ  เกื้อกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
        ๒. ควบคุม ก ากับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
        ๓. วางแผนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการด าเนินงาน การแกป้ัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 
         ๔. ก าหนด กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการจัดจ าหน่ายอาหาร และสินค้าในส่วนที่รับผิดชอบ 
        ๕. ก ากับ ควบคุม ดูแล การจัดจ าหน่ายอาหาร และสินค้า ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
        ๖. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และสินค้า ให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ 
        ๗. ตรวจสอบสถานที่จัดจ าหน่ายให้มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย  
        ๘. จัดให้มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค โดยการอบรมเผยแพร่เอกสาร   
            รวมทั้งจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
 ๙. ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ  
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.๓.๖  คณะกรรมกำรงำนลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  ประกอบด้วย 
 ๑. นายปิยะ  อุดมมงคล ประธานกรรมการ 

๒. นายคมกริช  แหงมปาน           รองประธานกรรมการ 
๓. นายอรุณ  จันทร์จับ               กรรมการ 
๔. นางสมศรี  เขื่อนเงิน กรรมการ 
๕. นางจันทร์  นามกรณ์            กรรมการ 
๖. นางพัชราภรณ์  ปักษี กรรมการ 
๗. นางนิภาวรรณ  กองเกิด กรรมการ 
๘. นางนิทิศ  เผยพร กรรมการ 
๙. นายไพรัตน์  หม่องเป็ง กรรมการ 
๑๐. นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
๑๒. นายตระกูล  ขาวนวล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 / มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้ำที่ 

๑. จัดท าโครงการหรือกิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
๒. งานเสริมสร้างบรรยากาศในอาคารที่รับผิดชอบ 
๓. วางแผน และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน                

 ในส่วนที่รับผิดชอบ 
๔.  งานรักษาความสะอาดในอาคาร และห้องสุขาให้สะอาดเรียบร้อย 
๕. การสั่งการ ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหา พนักงานบริการ และลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบ 
    การปฏิบัติงาน 
๖. วางแผน สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
๗. วางแผนพัฒนางาน และปฏบิัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือน าไปสู่เป้าประสงค์ 
๘. ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ 
๙. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงาน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

5.๓.๗  คณะกรรมกำรงำนโรงเรียนปลอดขยะ  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว ประธานกรรมการ 
๒) นายประพนธ์  อ่อนพรม รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์  กรรมการ 
๔) นางสาวนิตยา  นภากาศ  กรรมการ 
๕) นายพนม  หวาดเพ็ชร  กรรมการ 
๖) นาณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
๗) นายเอกลักษณ ์ พลเลิศ กรรมการ 
๘) นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
๙) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผน จัดท าโครงการ ให้ความรู้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
๒. ดูแล การจัดระบบการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ 
๓. ประสานงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
๔.  รวบรวม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

5.๓.๘  คณะกรรมกำรงำนหัวหน้ำอำคำร  ประกอบด้วย 
๑) นางอรนุช  จูเปีย     หัวหน้าอาคาร ๑    ประธานกรรมการ 
๒) นางกาญจนา  จิตประสาร    รองหัวหน้าอาคาร ๑   รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวแสงเดือน  พลมาก หัวหน้าอาคาร ๒    กรรมการ 
๔) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ รองหัวหน้าอาคาร ๒    กรรมการ 
๕) นายไพรัตน์  พลอยเจริญ หัวหน้าอาคาร ๓    กรรมการ 
๖) นางศุทธวีร์  เกิดผล รองหัวหน้าอาคาร ๓    กรรมการ 
 

/ 7) นางสาวประนอม... 
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๗) นางสาวประนอม  จะปิน หัวหน้าอาคาร ๔    กรรมการ 
๘) นายวราศิลป์  อุ่มมี        รองหัวหน้าอาคาร ๔    กรรมการ 
๙) นางสาวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ รองหัวหน้าอาคาร ๔    กรรมการ 
๑๐) นางพิชชากร  มูลปานันท์       หัวหน้าอาคาร ๕    กรรมการ 
๑๑) นายศราวุฒิ  เนียมหอม รองหัวหน้าอาคาร ๕    กรรมการ 
๑๒) นายบรรจง  โต๊ะถม  หัวหน้าอาคารศิลปะ    กรรมการ 
๑๓) นายธวัชชัย  ผาเพียว  รองหัวหน้าอาคารศิลปะ   กรรมการ 
๑๔) นายประกิต  โฆสิต     หัวหน้าอาคารพลศึกษา   กรรมการ 
๑๕) นายเอกวัฒน์  แนมมณี    รองหัวหน้าอาคารพลศึกษา  กรรมการ 
๑๖) นายปิยะ  อุดมมงคล     หัวหน้าโรงฝึกงาน(อุตสาหกรรม)  กรรมการ 
๑๗) นายประดิษฐ์  ท่าชัย     หัวหน้าอาคารดนตรี   กรรมการ 
๑๘) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์    หัวหน้าอาคารหอประชุม  กรรมการ   
๑๙) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ    รองหัวหน้าอาคารหอประชุม  กรรมการ 
๒๐) นายคมกริช  แหงมปาน    หัวหน้าโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน กรรมการ 
๒๑) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข    รองหัวหน้าโรงจอดรถจักรยานยนตน์ักเรียน กรรมการ   
๒๒) นางเฉลียว  พลอยเจริญ    หัวหน้าอาคารคหกรรมและอาคารเกษตร กรรมการ 
๒๓) นางฉัตรนฤมล  เหรา     รองหัวหน้าอาคารคหกรรมและอาคารเกษตร กรรมการ 
๒๔) นางประภาวดี  ทองเวียง    หัวหน้าอาคารเรือนพยาบาล  กรรมการ 
๒๕) นางสาวนงนุช  เตือนสติ    รองหัวหน้าอาคารเรือนพยาบาล  กรรมการ 
๒๖) นางเฉลียว  พลอยเจริญ    หัวหน้าอาคารโรงอาหาร  กรรมการ 
๒๗) นางฉัตรนฤมล  เหรา     รองหัวหน้าอาคารโรงอาหาร  กรรมการ 
๒๘) นางสาวร าพู  ช่างไชย หวัหน้าบ้านพอเพียง   กรรมการ 
๒๙) นางสาวมัณฑนา  ฟ่ันเฝือ    รองหัวหน้าบ้านพอเพียง  กรรมการ 
๓๐) นายพนม  หวาดเพ็ชร หัวหน้าอาคารกิจการ   กรรมการ 
๓๑) นายณัฐพันธ์  จันดี     รองหัวหน้าอาคารกิจการ  กรรมการ 
๓๒) นางพวงเพชร  แก้วเกต    หัวหน้าห้องสมุด   กรรมการ 
๓๓) นางสาววันเพ็ญ  อ่อนดี    รองหัวหน้าห้องสมุด   กรรมการ 
๓๔) นายประพนธ์  อ่อนพรม    หัวหน้าอาคาร ๕๐ ปี   กรรมการ 
๓๕) นายวาทิต  ยาน้อย     รองหัวหน้าอาคาร ๕๐ ปี  กรรมการ 
๓๖) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์    หัวหน้าป้อมยาม       กรรมการและเลขนุการ 
๓๗) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ    รองหัวหน้าป้อมยาม              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเดือนละ ๑ ครั้งส่งกลุ่มบริหารทั่วไป 

๒. ก ากับดูแลอาคารที่รับผิดชอบ แจ้งปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือสถานที่ช ารุดกับหัวหน้ากลุ่มงานบริการ 
๓. ให้บริการ อ านวยความสะดวกกับผู้มาขอใช้บริการ 
๔. จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับอาคารที่รับผิดชอบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

  / 5.3.9 คณะกรรมกำร... 



~ ๕๓ ~ 
 

 

5.๓.๙  คณะกรรมกำรงำนชุมชนสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 ๑) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบรรจง  โต๊ะถม รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวร าพู  ช่างไชย กรรมการ 
 ๔) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
 ๕) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
 6) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
 7) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
 8) นายประดิษฐ์  ท่าชัย กรรมการ 
 9) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการ 
 10) นายสิทธิชัย  ดวงศร ี กรรมการ 
 ๑1) ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว กรรมการ 
 ๑2) นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล กรรมการ 
 ๑3) นายวาทิต  ยาน้อย กรรมการ 
 ๑4) นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑5) นางสาวอัจฉรียา  มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. จัดท าโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
 ๒. วางแผน สนับสนุน ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
 ๓. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 
 ๔. วางแผนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 
 ๕. สั่งการ ก ากับ ควบคุม และดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 ๖. ประสานงานกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนจากโรงเรยีน 
 ๗. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนของโรงเรียน 
         ๘. ประสานงานให้ความอนุเคราะห์กับชุมชนด้านวงดุริยางค์ 
         ๙. ประสานงานให้ความอนุเคราะห์กับชุมชนด้านยานพาหนะ 
         ๑๐. ประสานงานให้ความอนุเคราะห์กับชุมชนด้านอาคารสถานที่ 
         ๑๑. ประเมินผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบ  
         ๑๒. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ในการปฏิบัติงาน 
         ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.๓.๑๐  คณะกรรมกำรงำนสถำนศึกษำปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 ๑) นายวีระยุทธ  ล าดับ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายวราศิลป์  อุ่มมี รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณ ี กรรมการ 
 ๔) นางประภาวดี  ทองเวียง กรรมการ 
 ๕) นางสาวกนกพร  นวมนาค กรรมการ 
 

/ 6) นางเฉลียว... 



~ ๕๔ ~ 
 

/ 20) นางสาวมินตรา... 

 ๖) นางเฉลียว  พลอยเจริญ กรรมการ 
 ๗) นางพชรภรณ์  ประชัน กรรมการ 
 ๘) นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์ กรรมการ 
 ๙) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
 ๑๐) นายบรรจง  โต๊ะถม กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว กรรมการ 
 ๑๒) นายปิยะ  อุดมมงคล กรรมการ 
 ๑๓) นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวนงนุช  เตือนสติ กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการ 
 ๑๖) นายประพนธ์  อ่อนพรม กรรมการ 
 ๑๗) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 ๑๘) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกูล กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการ 
 ๒. จัดท ามาตรการสถานศึกษาปลอดภัย 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัดท าป้ายต่าง ๆ  
 ๔. ส ารวจ ปรบัปรุง พัฒนา และส่งเสริมแสดงความคิดคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๕. ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงายภายใน และภายนอก 
 ๖. รายงานผลการด าเนินงาน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.๓.๑1  คณะกรรมกำรงำนดูแลรักษำจัดเก็บข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด  ประกอบด้วย 
 ๑) นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบรรจง  โต๊ะถม รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี กรรมการ 
 4) นางสาววรวรรณ  ส าอางค์ กรรมการ 
 5) นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ กรรมการ 
 6) นายเอกวัตน์  แนมมณี กรรมการ 
 7) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข กรรมการ 
 8) นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค กรรมการ 
 9) นายคมกริช  แหงมปาน กรรมการ 
 10) นายปิยะ  อุดมมงคล กรรมการ 
 11) นายวราศิลป์  อุ่มมี กรรมการ  
 12) นายณัฐพันธ์  จันดี กรรมการ 
 

/ 13) นางสาวธีราพร... 



~ ๕๕ ~ 
 
  
 13) นางสาวธีราพร  ศรีนุช กรรมการ 
 14) นายพนม  หวาดเพ็ชร กรรมการ 
 15) นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 16) นายเอกลักษณ์  พลเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
 ๑. วางแผนจัดท าผังระบบควบคุมกล้องวงจรปิด 
 ๒. ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ๓. วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงานโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ  
 ๔. รายงานผลการด าเนินงาน แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
          

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มความสามารถ และบรรลุ           
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ 

   สั่ง  ณ  วันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564       
 

       

(นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 


