โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวทิ ยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นางสกาวเดือน นุใจมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๑. งานสำนักงาน
๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิน่
๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๔. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
- กิจกรรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
- กิจกรรมยุวกาชาด
- กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
- กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
- กิจกรรมแนะแนว
- งานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
๕. งานวิจยั
๖. งานคณะกรรมการบริหารหอสมุด
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๗. งานนิเทศการศึกษาและงานวิชาการ
๘. งานประสานและส่งเสริมการจัด
การศึกษา
๙. งานทะเบียน
๑๐. งานวัดผลและประเมินผล
๑๑. งานพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล

นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

นายวัชรพันธ์ มีศร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

1. กลุ่มงานบุคคล
1.1 งานบุคคล
- งานสำนักงานบุคคล
- งานการวางแผนอัตรากำลัง
- งานการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การออก
จากราชการ
- งานการเกษียณอายุราชการ
- งานวินัยและการรักษาวินัย
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
- งานการจ้างพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชัว่ คราว
- งานสถิตกิ ารลา และการลงเวลา
- งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- งานกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ (PLC)
- งานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (TSAR)
- งานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ/ กิจกรรม
ของกลุ่มงานบุคคล
1.2 งานธุรการโรงเรียน
- งานธุรการโรงเรียน
- งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

2. กลุ่มงานกิจการนักเรียน
- งานสำนักงาน
- งานสารสนเทศ
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสิทธิโอกาสทางการศึกษา
- งานป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์
- งานชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง
จิตอาสา
- งานอนุญาตเข้า – ออกโรงเรียน
- งานสภานักเรียน
- งาน TO BE NUMBER ONE
- งานสารวัตรนักเรียน
- งานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)
- งานจราจร
- งานวินัยชัน้ เรียนและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน
- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
- งานโรงเรียนสีขาว
- งานโรงเรียนสุจริต
- งานเลขานุการหอประวัติศาสตร์
“บางมูลนาก”

๑. งานพัสดุและสินทรัพย์
- งานวางแผนพัสดุ
- งานบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม
- งานจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำเอกสาร
- งานจัดทำบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุถาวร และทะเบียนครุภัณฑ์
- งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
- งานจัดทะเบียนที่ราชพัสดุ
- งานจัดทำข้อมูล (B-OBEC)
๒. งานการเงินและบัญชี
- งานบริหารงานการเงินและบัญชี
- งานเบิกเงิน/รับเงิน/จ่ายเงิน
และนำส่งเงิน
- งานรับเงิน/การจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
และปัจจัยพืน้ ฐาน
- งานรับเงิน/การจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา
- งานบำเหน็จบำนาญ และ
ทะเบียนค่ารักษาพยาบาล
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานจัดทำบัญชี
- งานตรวจสอบภายใน
- งานธนาคารโรงเรียน
๓. งานระดมทรัพย์เพือ่ ทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

๑. งานแผนงานโรงเรียน
- งานแผนงานโรงเรียน
- งานประมาณการและขอ
ตั้งงบประมาณ
๒. งานสารสนเทศโรงเรียน
๓. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในสถานศึกษา

๑. งานสำนักงาน
๒. งานสารสนเทศ
๓. งานประชาสัมพันธ์
๔. งานอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
๕. งานยานพาหนะ
๖. งานบริการชุมชน
๗. งานโภชนาการและส่งเสริมคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๘. งานอนามัยพยาบาลและโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
๙. งานสวัสดิการโรงเรียน
๑๐. งานสมาคมศิษย์เก่า
๑๑. งานประเมินโครงการ
๑๒. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑๓. งาน ICT
๑๔. งานควบคุมภายในหน่วยงาน
๑๕. งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม
๑๖. งานลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ชั่วคราว
๑๗. ศูนย์บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม
๑๘. งานจัดอาหารและเครื่องดืม่
๑๙. งานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒๐. งานวิทยุสอื่ สารโรงเรียน
๒๑. งานสัมพันธ์ชุมชน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวทิ ยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
นางสกาวเดือน นุใจมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอุษณีย์ บุญคง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานวิชาการ

นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

นายวัชรพันธ์ มีศร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรถพร บุญภักดี

นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

นายอรรถพร บุญภักดี

นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์

นางสาววิลาวรรณ คงสิบ

นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานคุณธรรมและ
เครือข่ายผู้ปกครอง

นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์

นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น

นายธีระ สุทธิ

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน

นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์

นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานกิจการนักเรียน

นางสมทรง ยาสุข

นางปัทมา พรมมา

นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นางสมทรง ยาสุข

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและ
ประเมินผล

นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานวิชาการ

นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา

สมาคมศิษย์เก่า

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและป้องกัน
ยาเสพติด

นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

นางสาวพูนเพ็ญ โครตสาขา
หัวหน้ากลุ่มงานประสานทั่วไป

นายอุทัย บึงไสย์

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

