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๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ การจัดองค์กร
๑. ผู้อานวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษา
๒. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ที่ปรึกษา
๓. รองผู้อานวยการกลุ่มงบประมาณ
ที่ปรึกษา
๔. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารบุคคล
ที่ปรึกษา
๕. รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ที่ปรึกษา
๖. นายทิวา สมนึกในธรรม
ครู คศ.๓
ประธาน
๗. นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๘. นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร
ครู คศ.๓
กรรมการ
๙. นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม
ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๐. นายเฉลิมพล วาลีประโคน
ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๑. นางสาวเครือวัลย์ ราชวินิต
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๒. นางสาวมณฑิรา โชติวรรณ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๓. นางเรณูนคร จันทสิงห์
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางจรัญญา เพชรรูจี
ครู คศ.๒
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน และกาหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน
๒. ประเมิน ติดตาม และรายงาน เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
ราชการ
๑.๔ งานจัดของบประมาณ
๑. นางเรณูนคร จันทสิงห์
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นายทิวา สมนึกในธรรม
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. นายสุติยะ สธนโสภณ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔. นางสาวสิริพร น่วมจะโป๊ะ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ

๘
บทบาทหน้าที่
๑. จัดระบบการดาเนินการจัดของบประมาณ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน
ในการทางานที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการงานที่สังกัดและผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕ การคานวณต้นทุนผลผลิต
๑. นางเรณูนคร จันทสิงห์
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นางสาวสุพรรณี แจ่มใส
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓. นางสาวอภิญญา รักพุดซา
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔. นางสาวสิริพร น่วมจะโป๊ะ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. คานวณต้นทุนผลผลิต
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการคานวณต้นทุนผลผลิต
๔. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต
๕. นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
๖. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน
ที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการงานที่สังกัดและผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖ การควบคุมภายใน
๑. นางเรณูนคร จันทสิงห์
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
ประธาน
๒. นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๓. นายทิวา สมนึกในธรรม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กรรมการ
๔. นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๕. นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๖. นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
หัวหน้างานวิชาการ ๑
กรรมการ
๗. นางจิตย์วาส แก้วประ โคน
หัวหน้างานวิชาการ ๒
กรรมการ
๘. นางสาวครองขวัญ มมประโคน
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
กรรมการ
๙. นายชูศักดิ์ หอยสังข์
หัวหน้างานภาคีเครือข่าย
กรรมการ
๑๐. นายสุติยะ สธนโสภณ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
กรรมการ
๑๑. นายพลวิสันติ์ สิงหาอาจ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๑๒. นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ
หัวหน้างานสานักงานเลขาฯ
กรรมการ
๑๓. นางเพ็ญยุภา ปุยะติ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
๑๔. นางวันทนา สงธรรม
ครู คศ.๒
กรรมการ

๙
๑๕. นางสาวอภิญญา รักพุดซา
ครู คศ.๒
กรรมการเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. จัดระบบควบคุมภายใน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. ดาเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
๔. รายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดิน กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกาหนด และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน
ในการทางานที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการงานที่สังกัดและผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานการเงิน
๒.๑ การบริหารการเงิน
๑. นางอรฤดี ใยยอง
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. นางสาวภัทรดา แคลนกระโทก
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวสิรินภา สระโสม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวภัคจิรา เพ่งพิศ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการ
๗. นางสาวศิราณี บุญมาก
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสุภารัตน์ น้อยพรม
ครู คศ.๑
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน
๑.๑ รับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงินและส่งต่อให้งานบัญชี
๑.๒ จ่ายเงินให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอานาจจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
๒. ขั้นพื้นฐานและมีหลักฐานการจ่าย
๒.๑ จัดทาหลักฐาน เอกสารทางการเงิน เอกสารการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน
๒.๒ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
๒.๓ กาหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตามด้านบุคลากรและด้านวิธีการ
๒.๔ นิเทศ กากับ ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
๓. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย
๓.๑ ทาแผนการใช้เงิน และใช้จ่ายเงินตามแผน
๓.๑ มีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน
๓.๑ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสม การใช้จ่ายเงิน
๓.๑ นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน

๑๐
๔. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรมเพื่อลดขั้นตอนในการทางานที
ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัด และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ การบริหารบัญชี
๑. นางสาวพรรณี กลั่นสนิท
ครู คศ.๒
ประธาน
๒. นางสาวฟานิดา ภู่ห้อย
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวพิสมัย เพียรใจ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. การจัดทาหลักฐานทางการเงินประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๑.๑ จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๑.๒ รับเงินในใบเสร็จรับเงินลงในสมุดเงินสด
๑.๓ จัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
๑.๔ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา
๑.๕ ทะเบียนรับเงินบารุงการศึกษา
๑.๖ จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
๑.๗ จัดทาทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
๑.๘ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
๑.๙ ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
๑.๑๐ สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินงบประมาณ
๑.๑๑ สมุดเงินสด
๑.๑๒ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
๒. รายงาน
๒.๑ จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๒.๒ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๒.๓ รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา
๒.๔ รายงานประเภทเงินคงเหลือ
๒.๕ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันสิ้นเดือนส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๖ รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ
๓. จัดทาหลักฐานการเงินครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
๔. จัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ และปลอดภัย
๕. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน
ที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัด และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑
๒.๓ งานเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. นายทิวา สมนึกในธรรม
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. นางสาวศิราณี บุญมาก
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔. นางอรฤดี ใยยอง
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ดาเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
๒. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน
๓. ในการทางานที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัด และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑. นายทิวา สมนึกในธรรม
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. นางอรฤดี ใยยอง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔. นางสาวศิราณี บุญมาก
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕. นางสาวพิสมัย เพียรใจ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๖. นางสุภารัตน์ น้อยพรม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗. นางสาวภัทรดา แคลนกระโทก
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๘. นางสาวสิรินภา สระโสม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๙. นางสาวภัคจิรา เพ่งพิศ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๐. นางสาวพรรณี กลั่นสนิท
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. การจัดการทรัพยากร
๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายการ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๑.๒ วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
๒. การระดมทรัพยากร
๒.๑ ศึกษาวิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF)
และแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีความจาเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณไว เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเรงด่วน
๒.๒ สารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ การรับทุนทุก
ประเภทตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการ
จัดทาขอมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

๑๒
๒.๓ ศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากรบุคคล หนวยงานองค์กร และทองถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
๒.๔ จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยกาหนดวิธีการแหล่งการสนับสนุน
เป้าหมาย เวลาดาเนินงานและผูรับผิดชอบ
๒.๕ เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบและดาเนินการในรูปคณะกรรมการ
๒.๖ เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจาปที่ต้องใชวงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงคและไม่กาหนด
วัตถุประสงค์
๓. การจัดหารายได้และผลประโยชน์
๓.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนามาซึ่งรายได้
และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูล
๓.๒ จัดทาแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้และบริหารรายได้และผลประโยชน์
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทาทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทางาน
ที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัด และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ งานสวัสดิการสาหรับครูบุคลากร
๑. นางสาวศิราณี บุญมาก
ครู คศ.๒
ประธาน
๒. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓. นางสุภารัตน์ น้อยพรม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวสิรินภา สระโสม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวพิสมัย เพียรใจ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
๒. ดาเนินการและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรให้
บุคลากรในโรงเรียน
๓. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทางานที่
ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัด และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓
๒.๖ งานประกันอุบัติเหตุ
๑. นางสุภารัตน์ น้อยพรม
ครู คศ.๒
ประธาน
๒. นางสาวพิสมัย เพียรใจ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวสิรินภา สระโสม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางสาวภัคจิรา เพ่งพิศ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการทาประกันชีวิตแก่นักเรียนและบุคลากร
๒. จัดทาประกันชีวิตให้แก่นักเรียนและบุคลากร
๓. ดาเนินการติดตามการจ่ายสินไหมทดแทน
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัดและผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๗ งานประกันสังคม
๑. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นางสาวสิรินภา สระโสม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ดาเนินงานเบิกจ่ายนาส่งเงินสมทบประกันสังคมให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
๒. ประสานงานสาหรับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมและดาเนินการตามสิทธิผู้ประกันตนให้เป็นไป
ตามระเบียบสานักงานประกันสังคม
๓. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทางานที่
ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัด และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานพัสดุ
๓.๑ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
๑. นางอรพินท์ ฝ่ายเทศ
๒. นางวันทนา สงธรรม
๓. นางกานต์สินี ศรีวิไล
๔. นางสาวสุพัชราภรณ์ ศรีสงคราม
๕. นางสาวกรกนก สุภาษิต
๖. นางสาวขนิษฐา สุภศร
๗. นางสาวศริญญู ชุมแสน
๘. นายวิสิทธิ์ มากะเต
๙. นางสาวประภาศิริ มัทกิจ
๑๐. นายปัญญาวุธ โสดก
๑๑. นางจรัญญา เพชรรูจี

ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครู คศ.๒

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
บทบาทหน้าที่
๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง
๑.๑ จัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติครบตามขั้นตอน
๑.๒ ดาเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอน
๑.๓ จัดซื้อจัดจ้างอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
๑.๔ จัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การจัดทาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
๒.๑ จัดทาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
๒.๒ จัดทาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒.๓ กากับ ติดตาม ดูแล การจัดทาบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
๒.๔ จัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
๒.๕ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และปลอดภัย
๓. การบารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม
๓.๑ บารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อม
๓.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓.๓ บารุงรักษาพัสดุและปรับซ่อมเป็นประจา
๓.๔ ชี้แจงและแนะนาวิธีการใช้และบารุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้ด้วย
๓.๕ จัดสรรเงินไว้เป็นค่าบารุงรักษาพัสดุและค่าปรับซ่อม
๔. การตรวจสอบพัสดุประจาปี และการจาหน่ายพัสดุ
๔.๑ จัดทาเอกสารต่อไปนี้
๔.๑.๑ บัญชีวัสดุ
๔.๑.๒ ทะเบียนครุภัณฑ์
๔.๑.๓ รายงานการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจาปี
๔.๑.๔ รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร
๔.๑.๕ หลักฐานการขออนุมัติจาหน่าย
๔.๑.๖ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ตรวจสอบการรับ – จ่าย พัสดุประจาปี
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ
๔.๔ ตรวจสอบรายงานและผลการตรวจสอบตามระเบียบ
๔.๕ จัดระบบและเก็บรักษาหลักฐาน
๔.๖ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้มาใช้ในการดาเนินงาน
๕. การจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
๕.๑ จัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุครบถ้วน
๕.๒ ลงทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๕.๓ ทาประวัติที่ดิน อาคาร และสถานที่
๕.๔ จัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบร้อยปลอดภัย
๖. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทางานที่ไม่
จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ

๑๕
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการที่สังกัด และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ งานเจ้าหน้าที่พัสดุประจาฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. นางสาวชนกานต์ สมนึกในธรรม
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มบริหารวิชาการ
๒. นางจรัญญา เพชรรูจี
ครู คศ.๒
กลุ่มบริหารงบประมาณ
๓. นางสาวสาลินี พรมสวัสดิ์
ครู คศ.๑
กลุ่มบริหารบุคคล
๔. นายเมธาวัชร ศิลาโงน
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
๕. นายธารงค์ ทาทอง
ครู คศ.๓
งานห้องสมุด
๖. นางสาวอิสราภรณ์ อึ๊งอธิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน งานธุรการ
๗. นางทิพย์สุดา ตรงใจ
พนักงานราชการ
งานแนะแนว
๘. นางสาวศริญญู ชุมแสน
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
๙. นายศรัญ หรีกประโคน
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
๑๐. นางอาทิตยา หนูประโคน
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
๑๑. นางสาวนวพร ทิพย์มาศโกมล
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
๑๒. นายอาทิตย์ โสดก
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
๑๓. นางสาวนันทิยา ธาสถาน
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
๑๔. นายนพกร แก้วกากง
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
๑๕. นางยุพิน จักรสาน
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
๑๖. นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
ครู คศ.๓
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บทบาทหน้าที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุประจาฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุหลักของโรงเรียน
๒. จัดทาบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุประจาฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ งานยานพาหนะ
๑. นายทิวา สมนึกในธรรม
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นายศรัญ หรีกประโคน
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางจรัญญา เพชรรูจี
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวประภาศิริ มัทกิจ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. จัดทาแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๒. ประสานงานผู้ที่รับผิดชอบดูแลพาหนะให้รับผิดชอบ สอดส่องและหมั่นตรวจสภาพความปลอดภัยของ
พาหนะอย่างสม่าเสมอ
๓. แต่งตั้งกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน เพือ่ สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖
๔. โครงการพิเศษ
๔.๑ โครงการโรงเรียนธนาคาร
๑. นางสาวศิราณี บุญมาก
ครู คศ.๒
ประธาน
๒. นางสาวพิสมัย เพียรใจ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางกีรดาห์ เพียวสูงเนิน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔. นางสาวภัคจิรา เพ่งพิศ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖. นางสาวสิรินภา สระโสม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๗. นางสุภารัตน์ น้อยพรม
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการประหยัด การออมและเห็นความสาคัญของระบบบริการของธนาคาร –
การเงิน
๒. ประสานงานกับธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๓. ให้บริการรับฝาก – ถอนเงินให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
๔. จัดทาบัญชีเงินฝาก-ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารโรงเรียน
๕. จัดทาสถิติข้อมูลในการฝาก-ถอนของนักเรียน
๖. จัดทาบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล
๗. แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิกทราบเป็นระยะ
๘. จัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมาเปิดบัญชีและเพิ่มเงินฝาก จัดหา
ของขวัญเพื่อมอบให้สมาชิกเป็นรายเดือน / ปี เพื่อเป็นกาลังใจ
๙. จัดทาประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการออมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
๑๑. สรุปรายงานผลการดาเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อานวยการ และผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบข้อมูลเป็นระยะ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๒. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มและนาเสนอฝ่ายบริหารตามลาดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุก
สิ้นปีการศึกษา
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ โครงการกองทุนหมุนเวียนและฌาปณกิจสงเคราะห์
๑. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นางสาวสุภารัตน์ น้อยพรม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางอาทิตยา หนูประโคน
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวขนิษฐา สุภศร
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. กาหนดระเบียบแนวปฏิบัติทั่วไปในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
๒. พิจารณา วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
๓. กาหนดวงเงินกู และอัตราดอกเบี้ยตามมติของที่ประชุม
๔. อนุมัติเงินกู้ตามคาขอกู้ของสมาชิก โดยพิจารณาจากความจาเป็นตามลาดับ

๑๗
๕. ติดตามเรงรัดหนี้เงินกู ในกรณีสมาชิกไมปฏิบัติตามขอตกลง
๖. คณะกรรมการมีอานาจการใชเงินตามที่เห็นสมควร และใหใชไดแตดอกเบี้ยเทานั้น
๗. สรุปรายงานผลการดาเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อานวยการ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ
ข้อมูลทุกสิ้นเดือน
๘. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มและนาเสนอฝ่ายบริหารตามลาดับเพื่อรับทราบข้อมูลทุก
สิ้นปีการศึกษา
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓ โครงการสหกรณ์โรงเรียน
๑. นางสาวอิสรา สุขประโคน
ครู คศ.๓
ประธาน
๒. นางสาวอุบลรัตน์ อ้วนคา
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓. นางสาวมุฑิตา ทิพย์คูนอก
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวอังคณา เตือประโคน
ครู คศ.๑
กรรมการ
๕. นายประมวล ทองแม้น
ครู คศ.๑
กรรมการ
๖. นางสาวิตรี บุญประโคน
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวศริญญู ชุมแสน
ครู คศ.๑
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. จัดทาแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ เปิดรับสมาชิก และจาหน่ายหุ้นของกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน
๓. ส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
๔. สารวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจากผู้ใช้บริการ
๕. จาหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด
๖. ควบคุมดูแลและกากับติดตามการดาเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ โครงการกองทุนสายธารน้าใจ
๑. นางศิรินาถ กะฐินสี
รองผู้อานวยการฯ
ประธาน
๒. นายเจนวิทย์ จันทร์หนองสวง
หัวหน้าระดับชั้น ม.๑
กรรมการ
๓. นางสาววัชราภา เจริญศิริมณี
หัวหน้าระดับชั้น ม.๒
กรรมการ
๔. นางสายพิน สลุบพล
หัวหน้าระดับชั้น ม.๓
กรรมการ
๕. นายเชิดพงศ์ เจริญศิริกิจวัฒนา
หัวหน้าระดับชั้น ม.๔
กรรมการ
๖. นายชูศักดิ์ หอยสังข์
หัวหน้าระดับชั้น ม.๕
กรรมการ
๗. นางสาวครองขวัญ มมประโคน
หัวหน้าระดับชั้น ม.๖
กรรมการ
๘. นายทิวา สมนึกในธรรม
หัวหน้าระดับชั้น ปวช.
กรรมการ
๙. นางสุภารัตน์ น้อยพรม
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. รับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนกรณีนักเรียนหรือ
ผู้ปกครองเสียชีวิต

๑๘
๒. ประสานงาน กับครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการ
๓. บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชน องค์กรอื่น ๆ ที่มีความเดือดร้อนตามระเบียบของโครงการ
๔. สรุปรายงานการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๑. นางจรัญญา เพชรรูจี
ครู คศ.๒
ประธาน
๒. นางสาวภัคจิรา เพ่งพิศ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓. นางสาวประภาศิริ มัทกิจ
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. จัดทาเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกลุ่มบริหารงบประมาณ
๒. การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ
๓. การเก็บรักษาและทาลายหนังสือราชการ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

