โครงสร้ำงกำรบริหำรฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนกำแพง
นำยวิเชียร บุญมำก
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
นำยบุญชิต คุณมำศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
นำงปำริสำ อร่ำมเรือง
หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
นำงมุจรินทร์ ทองอินทร์

1. งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี
1. นำงมุจรินทร์ ทองอินทร์
2. นำยวิชัย นำห่อม
3. ว่ำที่ร.ต.หญิงจิณณ์ณณัช ปุณณภำพงศ์พัช
4. นำงสำวปวีณำ บริบำล
5. นำงสำววิจิตรำ เทียมใส
6. นำงสำวปิยธิดำ อำสนำนิ

2. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์
1. นำยนิติศำสตร์ สำรำญ
2. นำงสำวบุญญำเนตร หนองยำง
3. นำยชัยวัฒน์ พรหมลิ
4. นำงสำวจันทรำพร ไชยโคตร
5. นำงพรพรรณ สกุลวัฒนำชีพ
6. นำยสกุลสุข นึกชอบ
7. นำยภำนุภัทร์ ศรีสมัย

3. งำนแผนงำน
1. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
2. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
3. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
4. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
5. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
6. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
4.งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. นำยรำเชนทร์ พะวงษ์
2. นำงกนิษฐำ วงศ์คำ
3. นำงศุภำนัน บำรุงธนรัตช์
4. ว่ำที่ร.ต.หญิงจิณณ์ณณัช ปุณณภำพงศ์พัช
5. นำยภูมินทร์ สุวรรณศรี
6. นำยกำลอธิบ จิตต์ตำนุภำพ
7. นำงสำวจำรุพร พิมพำ
8. นำงสำวพัชรินทร์ มำกมูล

5. งำนควบคุมภำยใน
1. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
2. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน

9. งำนจัดสรรงบประมำณ
1.นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
2. นำยชยพล จันทร์แจ้ง

6. งำนประกันคุณภำพภำยใน
1. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
2. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
3. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
4. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
5. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
6. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ

10. งำนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น
1. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
2. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
3. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
4. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
5. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
6. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ

7. งำนตรวจสอบและประเมินผล
1. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
2. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ

11. งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
2. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
3. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร

8. งำนของบประมำณ
1. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
คำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุ
คลำกรทำงกำรศึ
2. นำยชยพล
จันทร์แกจ้ษำ
ง โรงเรียนกำแพง ประจำปีกำรศึกษำ 2563

12. งำนโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
1. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
2. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
3. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
4. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
13. งำนสำรบรรณและเลขำนุกำรฝ่ำย
1. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
2. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
3. นำงสำวปวีณำ บริบำล
4. นำยภำณุภัทร์ ศรีสมัย

ฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
นำยบุญชิต คุณมำศ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
หน้ำที่
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ โดยปฏิบัติงำนตำม ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำในกำรช่วยบริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม
กำกั บ ดู แลเกี่ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนฝ่ ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ และงำนอื่น ที่เกี่ ยวข้องหรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมำย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
นำงปำริสำ อร่ำมเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
หน้ำที่
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ โดยปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำในกำรช่ว ยบริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ กำร
วำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ และ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
นำงมุจรินทร์ ทองอินทร์
ครู
หน้ำที่
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ โดยปฏิ บั ติ ง ำนตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
จำกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำนศึก ษำในกำรช่วยบริหำรกิจกำร
สถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริห ำรงำนฝ่ ำยนโยบำย แผนงำน
และงบประมำณ และงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมกำรฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
1. นำยบุญชิต คุณมำศ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ประธำนกรรมกำร
2. นำงปำริสำ อร่ำมเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงมุจรินทร์ ทองอินทร์
ครู
กรรมกำร
4. นำยนิติศำสตร์ สำรำญ
ครู
กรรมกำร
5. นำงศุภำนัน บำรุงธนรัชต์
ครู
กรรมกำร
6. นำงสำวจำรุพร พิมพำ
ครู
กรรมกำร
7. นำงกนิษฐำ วงศ์คำ
ครู
กรรมกำร
8. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
ครู
กรรมกำร
9. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
ครู
กรรมกำร
10. นำยรำเชนทร์ พะวงษ์
ครู
กรรมกำร
11. นำงสำวจันทรำพร ไชยโคตร
ครู
กรรมกำร
12. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
ครู
กรรมกำร
คำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนกำแพง ประจำปีกำรศึกษำ 2563

13. นำยชัยวัฒน์ พรหมลิ
ครู
14. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
ครู
15. นำงสำวบุญญำเนตร หนองยำง
ครู
16. ว่ำที่ร.ต.หญิงจิณณ์ณณัช ปุณณภำพงศ์พัช ครู
17. นำยภูมินทร์ สุวรรณศรี
ครู
18. นำงพรพรรณ สกุลวัฒนำชีพ
ครู
19. นำยสกุลสุข นึกชอบ
ครู
20. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
ครู
21. นำยวิชัย นำห่อม
ครู
22. นำยกำลอธิบ จิตต์ตำนุภำพ
พนักงำนรำชกำร
23. นำงสำวพัชรินทร์ มำกมูล
พนักงำนรำชกำร
24. นำงสำววิจิตรำ เทียมใส
ครูอัตรำจ้ำง
25. นำงสำวปิยธิดำ อำสนำนิ
ครูอัตรำจ้ำง
26. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
ครู
27. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
ครู
28. นำงสำวปวีณำ บริบำล
ครู
29. นำยภำณุภัทร์ ศรีสมัย
ครูผู้ช่วย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่
1. พิจำรณำกำหนดนโยบำย แนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงกำรจัด
องค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียน
2. วำงแผนพัฒนำงำนฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ กำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน จัดทำมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน
3. เป็นที่ปรึกษำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
4. ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสำนงำน ช่วยแกปัญหำเพื่อให้กำรดำเนินงำนแผนงำน ดำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5. ประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมนวัตกรรมกำร
นิเทศ ติดตำม KPS-SMART
6. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
7. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย
1. งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี
1. นำงมุจรินทร์ ทองอินทร์
ครู
2. นำยวิชัย นำห่อม
ครู
3. ว่ำที่ร.ต.หญิงจิณณ์ณณัช ปุณณภำพงศ์พัช ครู
4. นำงสำววิจิตรำ เทียมใส
ครูอัตรำจ้ำง
5. นำงสำวปิยธิดำ อำสนำนิ
ครูอัตรำจ้ำง
6. นำงสำวปวีณำ บริบำล
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่
1. กำรเบิก - จ่ำยเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตำมระเบียบ
2. จัดทำทะเบียนคุมกำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
3. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ใบสำคัญ กำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท
4. นำส่งเงิน โอนเงิน กำรกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตำมวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
5. รวบรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดทำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมำณประจำปี
6. ออกเอกสำรทำงกำรเงินตำมระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2545
7. วิเครำะห์รำยจ่ำยของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ
8. เบิกจ่ำยเงินงบประมำณประเภทต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณของ
สถำนศึกษำ
9. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินสดและเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันและ
งบยอดเงินฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป
10. จัดทำรำยงำยประจำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่กำหนด
11. จัดทำรำยงำนประจำปีโดยจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่งให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผ่ำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และจัดส่งสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลำงตำมระยะเวลำที่กำหนด
12. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงิน กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรนำส่งเงิน
กำรโอนเงินกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
13. จัดทำบัญชีรับ – จ่ำยเงินโรงเรียนทุกประเภทตำมระเบียบบัญชี
14. จัดทำรำยงำนกำรเงินและงบกำรเงิน
15. เก็บรักษำใบเสร็จทำบัญชีควบคุมกำรใช้ใบเสร็จ
16. จัดทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน
17.จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมำณ , เงินนอกงบประมำณ , เงินพัฒนำผู้เรียน และเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน และรำยงำนทุกไตรมำส
18. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนกำรเงินและบัญชี ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
19. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนกำรเงินและบัญชีต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
20. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. งำนบริหำรพัสดุและทรัพย์สิน
1. นำยนิติศำสตร์ สำรำญ
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวบุญญำเนตร หนองยำง
ครู
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยชัยวัฒน์ พรหมลิ
ครู
กรรมกำร
4. นำงสำวจันทรำพร ไชยโคตร
ครู
กรรมกำร
5. นำยสกุลสุข นึกชอบ
ครู
กรรมกำร
6. นำงพรพรรณ สกุลวัฒนำชีพ
ครู
กรรมกำร
7. นำยภำณุภัทร์ ศรีสมัย
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่
1. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้องตำมระเบียบทุกขั้นตอน ทันเวลำรวมทั้งกำกับ ดูแลกำรจัดระบบ
กำรเก็บรักษำหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

2. จัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และดูแลกำรจัดระบบกำรจัดเก็บรักษำ
บัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ มีกำรนำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์
3. บำรุงรักษำพัสดุหรือกำรปรับซ่อม โดยมีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร
มีกำรแนะนำกำรใช้พัสดุ และมีกำรจัดทำโครงกำรเพื่อจัดสรรเงินในกำรซ่อมบำรุงพัสดุ
4. ตรวจสอบพัสดุประจำปี มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุ-กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ กำร
จัดระบบกำรจัดเก็บรักษำ รวมทั้งกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน
5. จัดทำทะเบียนที่รำชพัสดุอย่ำงครบถ้วน และมีกำรลงทะเบียนที่รำชพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดูแล
ตรวจสอบกำรทำประวัติที่ดิน อำคำรและสถำนที่ มีกำรจัดเก็บหลักฐำนเรียบร้อย ปลอดภัย
6. ดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน และ
นำไปปรับปรุงพัฒนำงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์
7. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนพัสดุและสินทรัพย์ ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ
8. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนพัสดุและทรัพย์สินต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
3. งำนแผนงำน
1. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
ครู
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
ครู
กรรมกำร
4. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
ครู
กรรมกำร
5. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
1. วิเครำะห์และประสำนงำนกำรจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมำตรฐำนโรงเรียน ดังนี้
1.1 จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของโรงเรียน
2. นำเสนอแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี เสนอขอ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. จัดทำเอกสำรแบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
4. ช่วยเหลือ ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีของโรงเรียน
5. จัดทำปฏิทินติดตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำของโรงเรียน
6. ติดตำมกำรใช้เงินตำมโครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรและกลุ่มงำนต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีของโรงเรียน
7. วิเครำะห์และสังเครำะห์ สรุป ประเมินผลและรำยงำนผล โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีของโรงเรียน
8. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนแผนงำน ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
9. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนแผนงำนต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

4. งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. นำยรำเชนทร์ พะวงษ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงกนิษฐำ วงศ์คำ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสมยศ พิมณุวงศ์
ครู
ที่ปรึกษำ
4. นำงศุภำนัน บำรุงธนรัตช์
ครู
กรรมกำร
5. ว่ำที่ร.ต.หญิงจิณณ์ณณัช ปุณณภำพงศ์พัช ครู
กรรมกำร
6. นำยภูมินทร์ สุวรรณศรี
ครู
กรรมกำร
7. นำยกำลอธิบ จิตต์ตำนุภำพ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
8. นำงสำวจำรุพร พิมพำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. นำงสำวพัชรินทร์ มำกมูล
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
1. วำงแผนดำเนินกำรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
2. ดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ
3. ดูแลและให้ควำมช่วยเหลืองำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ
4. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนกิจกรรมของโรงเรียนผ่ำนเครือข่ำยให้มีควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
5. สรุปรวบรวมข้อมูลจำกฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อจัดทำสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
๖. จัดทำสำรสนเทศเป็นรูปเล่มและเผยแพร่บนเว็ปไซต์/เพจ ของโรงเรียนให้มีควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
8. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
9. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. งำนควบคุมภำยใน
1. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
ครู
หัวหน้ำ
2. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
ครู
ผู้ช่วย
หน้ำที่
1. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจของสถำนศึกษำ
2. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยง
3. กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนองสถำนศึกษำ
4. วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
5. ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยนำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจ
6. ดำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
7. ประเมินผลกำรดำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสม
8. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนควบคุมภำยใน ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
9. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนควบคุมภำยในต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

6. งำนประกันคุณภำพภำยใน
1. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
ครู
กรรมกำร
4. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
ครู
กรรมกำร
5. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
1. จัดทำแผนหรือโครงกำรสำหรับงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
2. จัดระบบโครงสร้ำงองค์กรให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3. กำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้ำหมำยควำมสำเร็จของเขตพื้นที่กำรศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ของสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
4. กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ
5. วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ ออกแบบตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
6. ดำเนินกำรพัฒนำงำนตำมแผนติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในเพื่อปรับปรุง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
7. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8. ประสำนงำนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำม
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ในกำรประเมินสถำนศึกษำเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
10. ติดตำมรวบรวมข้อมูลสรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและจัดทำรำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ
11. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนประกันคุณภำพภำยใน ให้ดำเนินไปด้วย
ควำม เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
12. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนประกันคุณภำพภำยในต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
13. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
7. งำนตรวจสอบและประเมินผล
1. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
ครู
หัวหน้ำ
2. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
ครู
ผู้ช่วย
หน้ำที่
1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจสอบ ติดตำมและกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
3. ดำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลตำมแผนงำนที่วำงไว้
4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำ

5. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนตรวจสอบและประเมินผล ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
6. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนตรวจสอบและประเมินผลต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
8. งำนของบประมำณ
1. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
ครู
หัวหน้ำ
2. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
ครู
ผู้ช่วย
หน้ำที่
1. จัดทำรำยละเอียดแผนงบประมำณ แผนงำน งำน/โครงกำร ให้มีควำมเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์
ตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ พร้อมกับวิเครำะห์และจัดลำดับควำมสำคัญ
ของแผนงำน งำน/โครงกำร เมื่อเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งนโยบำย แผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
2. จัดทำ กรอบประมำณ กำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (Medium Term Expenditure Framework :
MTEF) โดยวิเครำะห์นโยบำยหน่วยเหนือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำของสถำนศึกษำ เพื่อปรับเป้ำหมำยผลผลิตที่ต้องกำรดำเนินกำรใน 3 ปีข้ำงหน้ำ
พร้อมกับปรับแผนงำน งำน/โครงกำร และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมำณรำยได้ของสถำนศึกษำ
ทั้งจำกเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
3. จัดทำคำขอรับงบประมำณของสถำนศึกษำ และกรอบประมำณกำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF)
เสนอต่อเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมสอดคล้องเชิงนโยบำย
4. จัดทำร่ำงข้อตกลงบริกำรผลผลิต (ร่ำงข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำน) ของสถำนศึกษำที่จะต้องทำกับเขต
พื้นที่กำรศึกษำเมื่อได้รับงบประมำณ โดยมีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
5. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนของบประมำณ ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ
6. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนของบประมำณต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
9. งำนจัดสรรงบประมำณ
1. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
ครู
หัวหน้ำ
2. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
ครู
ผู้ช่วย
หน้ำที่
1. จัดทำข้อตกลงบริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เมื่อได้รับงบประมำณ
2. ศึกษำข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งผ่ำนเขตพื้น
ที่กำรศึกษำแจ้งให้สถำนศึกษำทรำบในเรื่องนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ
3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรที่เขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมำณ ที่ได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร
4. วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนที่จะต้องดำเนินกำรตำมมำตรฐำนโครงสร้ำงสำยงำน และตำมแผนงำน
งำน/โครงกำรของสถำนศึกษำ เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญ และกำหนด งบประมำณ ทรัพยำกรของแต่ละ

สำยงำน งำน/โครงกำร ให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมำณตำม
แผนระดมทรัพยำกร
5. ปรับปรุงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ
6. จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประปีงบประมำณ ซึ่งระบุแผนงำน งำน/โครงกำรที่สอดคล้องวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมำณที่ได้ตำมแผนระดมทรัพยำกร
7. จัดทำข้อร่ำงตกลงผลผลิตของหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และกำหนดผู้รับผิดชอบ
8. นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ และร่ำงข้อตกลงผลผลิตขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
9. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ รับไปดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
10. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนจัดสรรงบประมำณ ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ
11. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนจัดสรรงบประมำณต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
12. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
10. งำนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น
1. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
ครู
กรรมกำร
4. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
ครู
กรรมกำร
5. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
1. วิเครำะห์นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสพฐ. และสพม.
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวิเครำะห์นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสพฐ. และสพม.
3. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ
4. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
11. งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1. นำงสำวพันธ์เครือ เจริญ
ครู
หัวหน้ำ
2. นำงรัชนีกร ปุณณำวรรธน์
ครู
ผู้ช่วย
3. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
ครู
ผู้ช่วย
หน้ำที่
1. รวบรวมและจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
2. ประสำนงำนกับงำนหลักสูตรในกำรพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
3. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ (EIS)
4. ประสำนงำนกับทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบันได 5 ขั้น

5. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง IS1, IS2, IS3 ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
6. ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนของนักเรียน/ครู ด้ำนโครงงำนในรำยวิชำต่ำง ๆ และผลงำนในรำยวิชำ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
7. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่สอง และห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียน
วิทยำศำสตร์แบบเข้ม ห้องเรียนนิติศำสตร์ กำรเรียนกำรสอนภำษำจีน และ กำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น
8. สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ
9. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนโรงเรียนมำรตฐำนสำกล ให้ดำเนินไปด้วยควำม เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ
10. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
12. งำนโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
1. นำยชยพล จันทร์แจ้ง
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวกนกวรรณ พิมพ์วัน
ครู
กรรมกำร
3. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
ครู
กรรมกำร
4. นำยปรัชญำกร อินทร์วัน
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่
1. รวบรวมและจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
2. ประสำนงำนกับงำนหลักสูตรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนในให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็นต้นแบบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชน
เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของตลอดจนสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพของ
โรงเรียนในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียนนำไปสู่กำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง
6. สรุปผลกำรดำเนินงำนคุณภำพประจำตำบล
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
8. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ให้ดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
9. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนโรงเรียนคุณภำพประจำตำบลต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
13. งำนสำรบรรณและเลขำนุกำรฝ่ำย
1. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
2. นำงนงลักษณ์ สีหำบุตร
3. นำงสำวปวีณำ บริบำล
4. นำยภำนุภัทร์ ศรีสมัย

ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หน้ำที่
1 .ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรของฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
2. เก็บรักษำหนังสือรำชกำร คำสั่งและระเบียบต่ำงๆ/ที่เกี่ยวข้องกับงำนฝ่ำยนโยบำย แผนงำน
และงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ
3. จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร คำสั่ง ประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
4. จัดทำปฏิทินกำรทำงำนของฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
5. นำหนังสือเสนอผู้อำนวยกำรลงนำม
6. ประสำนและติดตำมงำนภำยในฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ และฝ่ำยอื่นๆภำยในโรงเรียน
7. เตรียมวำระกำรประชุมฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ ประสำนงำนกำรประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง
8. บันทึกรำยงำนกำรประชุมของฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
9. จัดทำสำรสนเทศพร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
10. ควบคุม เก็บรักษำทะเบียนหนังสือ รับ – ส่ง ทั้งหนังสือภำยนอกและภำยใน
11. รับ – ส่ง โต้ตอบหนังสือรำชกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
12. จัดแยกงำนมอบให้งำนที่เกี่ยวข้องได้ทันตำมเวลำโดยมีหลักฐำนกำรรับหนังสือทุกครั้ง
13. จัดทำระเบียบคุมกำรส่งและกำรติดตำมงำน
14. ประสำน ติดตำม ทวงถำม ตรวจสอบกำรส่งงำนให้ทันตำมกำหนดเวลำ
15. จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงำน พร้อมทั้งบำรุงรักษำและเสนอซ่อมบำรุง เพื่อให้อยู่ในสภำพดี
พร้อมต่อกำรใช้งำน
16. จัดทำเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ำยนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ
17. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของงำนเลขำนุกำรและสำรบรรณฝ่ำย ให้ดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
18. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของเลขำนุกำรและสำรบรรณฝ่ำยต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
19. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

