
 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

  1 งานธุรการและประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ   ประกอบด้วย 
   1.1 นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์ หัวหน้างาน 
   1.2 นายสุทธินนท์ ทองหนัก กรรมการ 
   1.3 นางลักขณา ไชยสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

  2 งานบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลสารสนเทศ   ประกอบด้วย 
   2.1 นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ท่ี หัวหน้างาน 
   2.2 นายแสงสุรีย์ ไชยช่วย กรรมการ 
   2.2 นายสุทธินนท์ ทองหนัก กรรมการ 
   2.3 นางลักขณา ไชยสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

  3 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประกอบด้วย 
   3.1 นายเฉลิม วัดโคก หัวหน้างาน 
   3.2 นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์ กรรมการ 
   3.3 นายประเจียบ ปรีชา กรรมการและเลขานุการ 

  4 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
   4.1 นายประพิศ วงศ์วิชชากร หัวหน้างาน 
   4.2 นายนัฐพล เบ็ญหลัง กรรมการ 
   4.3 นายแสงสุรีย์ ไชยช่วย กรรมการและเลขานุการ 

  5 งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
   1 นายโยธิน เศวตพงศ์ หัวหน้างาน 
   2 นายยรรยง มากคงแก้ว กรรมการ 
   3 นายธเนศ เซ่งยี ่ กรรมการ 
   4 นายจำนูญ บัวเพ็ชร กรรมการ 
   5 นายสุรเดช นกแก้ว กรรมการ 
   6 นายมูหามะนาเซ มอเกาะ กรรมการและเลขานุการ  
  6 งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย 
   6.1 นายประเจียบ ปรีชา หัวหน้างาน 
    6.2 นางสุมล คงนคร กรรมการ 
   6.3 นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์ กรรมการ 
   6.4 นางสาวยุติยา ดำจุติ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 

 

 

 

  7 งานบริการสาธารณะ ประกอบด้วย 
   7.1 งานโสตทัศนศึกษา 
    7.1.1 นายประพิศ  วงศ์วิชชากร หัวหน้า 
    7.1.2 นายนัฐพล  เบ็ญหลัง กรรมการ 
    7.1.2 นายแสงสุรีย์  ไชยช่วย กรรมการและเลขานุการ 
   7.2 งานร้านค้าโรงเรียน 
    7.2.1 นางนิรมล  ดีแก้ว หัวหน้า   
    7.2.2 นางสาวต่วนมูญาฮิดาฮ์   ตูแวมะ กรรมการ 
    7.2.3 นางสาวชุติกาญจน์        ต้ีฮ้อ กรรมการและเลขานุการ 
   7.3 งานโภชนาการ 
    7.3.1 นางสาวเบญญาภา   แซ่เฮ้ง หัวหน้า 
    7.3.2 นายไชยยันต์  ชูวงค์ กรรมการและเลขานุการ  
   7.4 งานอนามัย 
    7.4.1 นางสาวเบญญาภา   แซ่เฮ้ง หัวหน้า 
    7.4.2 นายไชยยันต์         ชูวงค์ กรรมการและเลขานุการ 
   7.5 งานห้องสมุด 
    7.1 นางสาวนุชาดา       จันทร์มัด หัวหน้า 
    7.2 นายแสงสุรีย์          ไชยช่วย กรรมการและเลขานุการ 
   7.6  ธนาคารโรงเรียน 
     7.6.1 นายโยธิน    เศวตพงศ์ หัวหน้า 
     7.6.2 นายไชยยันต์  ชูวงค์ กรรมการ 
    7.6.3 นางสาวจิรนันท์   ด้วนรู้ท่ี กรรมการและเลขานุการ  
   7.7 งานยานพาหนะ 
    7.7.1 นายประเจียบ   ปรีชา  หัวหน้า  
    7.7.2 นายสุรเดช     นกแก้ว  กรรมการ 
                                   7.7.3 นางสาวสิวินีย์    สุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
   7.8 งานน้ำด่ืม  
             7.8.1 นายประเจียบ     ปรีชา  หัวหน้า  
                                   7.8.2 นายจำนูญ     บัวเพ็ชร กรรมการ 
             7.8.3  นายสุรเดช        นกแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

  8 งานสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย 
   8.1 นายประพิศ วงศ์วิชชากร หัวหน้างาน 
   8.2 นายโยธิน เศวตพงศ์ กรรมการ 
   8.3 นางสาวปรารถนา จันทร์ส่องแสง กรรมการ 
   8.4 นายนัฐพล เบ็ญหลัง กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 

 

 

  9 งานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
   9.1 นายประพิศ วงศ์วิชชากร หัวหน้างาน 
   9.2 นายโยธิน เศวตพงศ์ กรรมการ 
   9.3 นายนัฐพล เบ็ญหลัง กรรมการ 
   9.4 นายมูหามะนาเซ มอเกาะ กรรมการ 
   9.5 นายธเนศ  เซ่งยี ่ กรรมการ 
   9.6 นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์ กรรมการ 
   9.7 นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงศ์ กรรมการ 
   9.8 ครูท่ีปรึกษา  กรรมการ 
   9.9 นางยุบล สุขบุญเพ็ญ กรรมการและเลขานุการ 

  10 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
   11.1 นายมูหามะนาเซ มอเกาะ หัวหน้า 
   11.2 หัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน กรรมการ 
   11.3 ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
   11.4 นายโยธิน เศวตพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

  11 งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 
   11.1 นางยุบล สุขบุญเพ็ญ หัวหน้างาน 
   11.2 หัวหน้าระดับทุกระดับ  กรรมการ 
   11.3 นายธเนศ เซ่งยี ่ กรรมการและเลขานุการ 

 

  12 งานประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ โรงเรียน ประกอบด้วย 
   12.1 นายนัฐพล เบ็ญหลัง หัวหน้างาน 
   12.2 นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์ กรรมการ   
   12.3 นายสุทธินนท์ ทองหนัก กรรมการ 
   12.4 นายแสงสุรีย์ ไชยช่วย กรรมการและเลขานุการ 
   


