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เพ่ือให้การบริการจัดการตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และแนวทาง
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1626/2551  เรื่อง มอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 9/2546  เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างประจํา สั่ง ณ วันที่ 
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอํานาจ
เก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว  สั่ง ณ วันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  จึงขอมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน  ดังน้ี  
 
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

1. นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
2. นายวรวัติ  กิติวงค์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา     กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู           กรรมการ 
4. นายปรเมษฐ ์  อินเขียว  ตําแหน่ง ครู               กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรงานต่าง ๆ ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้ความรู้ 

เสริมสร้างความเข้าใจในการทํางาน นิเทศกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตาม
นโยบาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
   2.2 คณะกรรมการดําเนนิงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 

1. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู    หัวหน้ากลุ่ม 
2. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์ ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
3. น.ส.พริ้มเพรา  พฤกษมาศ ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
4. นางนิภาวรรณ  วิชัย  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
5. น.ส.สุอัญชัน  ปันสีทอง ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
6. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
7. นายรวี   คิดอ่าน  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
8. นางสมศรี  สวัสดี  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
9. น.ส.ดารุณี  เช้ือเจ็ดตน ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
10. นางวิภา   กันสีเวียง ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
11. นายพงศ์สุธี  เลศักด์ิ  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
12. นายธวัชชัย  ช่วงวิไล  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
13. น.ส.เพ็ญศร ี  แซซ่ิ้น  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
14. น.ส.รัตตินันท์  ต้ังเพียร  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
15. นางจิรานุช  บุญคง  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
16. นายณัฐกร  ทูลศิร ิ  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
17. นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหน่ง ครูผูช่้วย    คณะทํางาน 
18. นางปิติญา  สุวรรณรังษ ี ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
19. นางนภสวรรณ  พันพิงค์  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
20. นางอสมาภรณ์  อักษร  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
21. น.ส.อารีรัตน์  เช้ืออ้วน  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
22. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์ ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
23. นางเพ็ญศรี  กันแก้ว  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
24. นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
25. นางสุวภัทร  ด้วงแดง  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
26. นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
27. นายอรรณพ  คํามีสว่าง ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
28. นางศุทธินี  ไชยรินทร์ ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
29. น.ส.ชนัญธิดา  พรมมา  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
30. น.ส.วิภา   ชัยนา  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง    คณะทํางาน 
31. นางสายบัว  วรภู  ตําแหน่ง ครู     เลขานุการ 
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    2.2 คณะกรรมการดําเนนิงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
1. นายวรวัติ          กิติวงค์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
3. นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
4. นายพงศ์สุธี  เลศักด์ิ  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
5. นายธวัชชัย  ช่วงวิไล  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
6. นางนันทพร  แซ่หว่าง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
7. นางนภสวรรณ  พันพิงค์  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
8. น.ส.อารีรัตน์  เช้ืออ้วน  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
9. น.ส.สิริพักตร์  แจ้งไพร  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
10. น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
11. นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
12. นายจักรินทร ์  ชาวดร  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
13. นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
14. นางสุวภัทร  ด้วงแดง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
15. นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
16. นายอรรณพ  คํามีสว่าง ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
17. นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
18. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ ตําแหน่ง พนักงานราชการ คณะทํางาน 
19. นางชนิสรา  ฉิมสงค ์  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  คณะทํางาน 
20. น.ส.สาลีทิพย์  กันทะเตียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน คณะทํางาน 
21. นางฐิตติยา  จันทาพูน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน คณะทํางาน 
22. น.ส.มนัสมนณ ์  วงศ์เรียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน คณะทํางาน 
23. นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 

 
   2.3 คณะกรรมการดําเนนิงานกลุ่มบรหิารงานบคุคล 

1. นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 
2. น.ส.เพ็ญศร ี  แซซ่ิ้น  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
3. น.ส.เสารสิร ิ  เมืองเจริญ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
4. น.ส.สาลีทิพย์  กันทะเตียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน คณะทํางาน 
5. นางฐิตติยา  จันทาพูน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน คณะทํางาน 
6. น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
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    2.4 คณะกรรมการดําเนนิงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 
1. นายปรเมษฐ ์  อินเขียว  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
2. นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
3. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์ ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
4. น.ส.พริ้มเพรา  พฤกษมาศ ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
5. นางนิภาวรรณ  วิชัย  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
6. น.ส.สุอัญชัน  ปันสีทอง ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
7. นางยลรวี  อินต๊ะ  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
8. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
9. น.ส.เสารสิร ิ  เมืองเจริญ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
10.  นางนันทพร  แซ่หว่าง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
11.  นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
12.  นายนคร  ช่ืนชม  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
13.  นายรวี   คิดอ่าน  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
14.  นางสมศร ี  สวัสดี  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
15.  น.ส.ดารุณี  เช้ือเจ็ดตน ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
16.  นางมยุรัตน์  ตาใจ     ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
17.  นางสายบัว  วรภู  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
18.  น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
19.  นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
20.  นายพงศ์สุธี  เลศักด์ิ  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
21.  นายธวัชชัย  ช่วงวิไล  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
22.  น.ส.เพ็ญศร ี  แซซ่ิ้น  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
23.  นางสายรุ้ง  รักษาดี  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
24.  นางศรีสุนีย์  กันทาเดช ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
25.  น.ส.รัตตินันท์  ต้ังเพียร  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
26.  นางจิรานุช  บุญคง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
27.  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
28.  นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
29.  นางปิติญา  สุวรรณรังษ ี ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
30.  นายกฤษณ ์  ณ ลําปาง ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
31.  นางนภสวรรณ  พันพิงค์  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
32.  น.ส.อารีรัตน์  เช้ืออ้วน  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
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33.  น.ส.สิริพักตร ์  แจ้งไพร  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
34.  นายพูนศักด์ิ  สุธีชัย  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
35. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์ ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
36.  นายอุดม  ทนทาน  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
37.  นางเพ็ญศรี  กันแก้ว  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
38.  น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
39.  นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
40.  นายจักรินทร ์  ชาวดร  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
41.  นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
42.  นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
43.  นางสุวภัทร  ด้วงแดง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
44.  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
45.  นายอรรณพ   คํามีสว่าง ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
46.  นางศุทธินี  ไชยรินทร์ ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
47.  น.ส.ชนัญธิดา  พรมมา  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
48.  นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
49.  นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
50.  นายพิเชษฐ์  แสนนุจา ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
51.  นายธงชาติ  จันทาพูล ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
52.  นายอินหวัน  ดวงแสง  ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
53.  นายสุพัฒน์  จันแปงเงิน ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
54.  นางนิติกานต์  ฟองวาริน ตําแหน่ง พนักงานราชการ คณะทํางาน 
55.  นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ ตําแหน่ง พนักงานราชการ คณะทํางาน 
56.  นางชนิสรา  ฉิมสงค ์  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  คณะทํางาน 
57.  น.ส.วรัญญา  ไชยตาจักร์ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  คณะทํางาน 
58.  น.ส.สาลีทิพย์  กันทะเตียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน คณะทํางาน 
59.  นางวิภา  กันสีเวียง ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 

 
คณะกรรมการดําเนินงานตามข้อ 2.1 – 2.4 มีหน้าที ่
 ปฏิบัติงานตามเอกสารมอบหมายภาระงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2558 ให้ดําเนินงาน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ตามคําสั่งน้ี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และรับผิดชอบอย่างเต็มกําลัง

ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการศึกษา ต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  14   พฤษภาคม   พ.ศ.   2558 
 
 

           
                                                  (นายคเณศ   พงศ์สุวรรณ) 
      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ 
                               ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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คําสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ที่  192/2558 

เรื่อง  แก้ไขคาํสั่งแต่งต้ังและมอบหมายหน้าทีผู่้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2558 
        ………………………………………………………………………… 

ตามคําสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมท่ี 141/2558 เรื่องแต่งต้ังและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปี
การศึกษา 2558 สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เน่ืองจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเปลี่ยน
ตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

เพ่ือให้การบริการจัดการตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และแนวทาง
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1626/2551  เรื่อง มอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 9/2546  เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างประจํา สั่ง ณ วันที่ 
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอํานาจ
เก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว  สั่ง ณ วันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  จึงขอแก้ไขคําสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมท่ี 
141/2558 เรื่องแต่งต้ังและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ประจําปีการศึกษา 2558 สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 
2558 ดังน้ี นอกน้ันคงเดิม  
 
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

1. นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
2. นายวรวัติ  กิติวงค์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา     กรรมการ 
3. สิบเอกจรัญ  สุธาพจน์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา     กรรมการ 
4. ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู           กรรมการ 
5. นายปรเมษฐ ์  อินเขียว  ตําแหน่ง ครู               กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรงานต่าง ๆ ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้ความรู้ 

เสริมสร้างความเข้าใจในการทํางาน นิเทศกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตาม
นโยบาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 



2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
   2.1 คณะกรรมการดําเนนิงานกลุ่มบรหิารงานบคุคล 

1. สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 
2. นางกิ่งกาญจน์ ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
3. น.ส.เพ็ญศร ี แซซ่ิ้น  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
4. น.ส.สิริพักตร์ แจ้งไพร  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย   คณะทํางาน 
5. น.ส.เสารสิร ิ เมืองเจริญ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย   คณะทํางาน 
6. นางนันทพร แซ่หว่าง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย   คณะทํางาน 
7. น.ส.สาลีทิพย์ กันทะเตียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน  คณะทํางาน 
8. นางฐิตติยา จันทาพูน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน  คณะทํางาน 
9. น.ส.มนัสมนณ ์ วงศ์เรียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน  คณะทํางาน 
10. น.ส.ภัทรียา ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ    
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามเอกสารมอบหมายภาระงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจาํปีการศึกษา 2558 

ให้ดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ตามคําสั่งน้ี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และรับผิดชอบอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการศกึษา ต่อไป 

 

สั่ง     ณ    วันที่  11      เดือน  มิถุนายน     พ.ศ. 2558 
 

 
           

                                                  (นายคเณศ   พงศ์สุวรรณ) 
      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ 
                               ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

1. งานสํานกังานกลุ่มบริหารงานบคุคล
2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
3. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การย้ายและการ 
    ออกจากราชการ 
4. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5. งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศ รายงานการมา
ปฏิบัติราชการและการลา 
6. งานวินัยและการรักษาวินัย 
7. งานสวัสดิการ ส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิ
8.งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
10.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. งานสํานกังานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. งานอาคารสถานที่ 
3. งานสภานกัเรียน 
4. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
5. งานปฏิคม 
6. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
7. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสัมพันธ์ชุมชน 
8. งานแนะแนวและระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน 
9. งานกิจการนักเรียน 
   9.1กิจกรรมส่งเสรมิวินัย 
   9.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   9.3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 

10.งานธุรการ

1. งานสํานกังานกลุ่มแผนงานและ
   งบประมาณ 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานบริหารงบประมาณ 
4. งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
5. งานการเงินและบญัชี 
6. งานประกนัคุณภาพภายใน 
7. งานเทคโนโลย ีสารสนเทศและ 
   ประชาสัมพันธ ์
8. งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
9. งานวิจัยและพฒันาองค์กร 
10. งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ 
       

กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานสํานกังานกลุ่มบริหารวิชาการ
2. งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
4. งานทะเบยีน วัดประเมินผลและเทียบโอน 
   ผลการเรียน 
5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
6. งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
7. งานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน 
   สถานศึกษา 
8. งานพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
10.งานประสานงานเกี่ยวกบัวิชาการทั้งใน 
    และนอกสถานศึกษา 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชมรมครู-ผู้ปกครอง

สมาคมศิษย์เก่าฯ



 

 

 

 

 
  กลุ่มบริหารวิชาการ 



โครงสร้างการบริหารกลุม่บริหารวิชาการ 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
                           
                                                                                                                         
       

ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหน้ากลุ่ม

1.งานสํานักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

1.นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
2.นางสาววิภา ชัยนา 
 

3. งานพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

1.นางสาวดารุณี เชื้อเจ็ดตน 
2.นางสาวชนัญธิดา พรมมา 
3.นางสายบัว  วรภู 
4.นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 
5.นายอนุกูล วังเวียงทอง 

2. งานวางแผนงานด้าน
วิชาการ 

1.ว่าที่ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
2.นางสายบัว  วรภู 
3.นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 
4.นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
 

5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.นางสายบัว วรภู 2.นางศุทธินี ไชยรินทร์ 
3.นายอนุกูล วังเวียงทอง 4.น.สดารุณี เชี้อเจ็ดตน 
5.นางอสมาภรณ์ อักษร 6.น.สอารีรัตน์ เชื้ออ้วน  
7.นางสุวภัทร ด้วงแดง  8.นางสมศรี  สวัสดี 
9.นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง   10.น.ส.เพ็ญศรี แซ่ซิ้น 
11.นางนิภาวรรณ วิชัย  12.นางนภสวรรณ พันพิงค์ 
13.นายนิมิตร ไตรบุญรักษ์ 14.นายชาติชาย ไตรพิริยะ  
15. นางปิติญา สุวรรณรังสี 16. นายรวี  คิดอ่าน 
17. นายพงศ์สุธี เลศักดิ์

6. งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

1.นางสมศรี สวัสดี    
2.นางสายบัว วรภู  
3.นางศุทธินี   ไชยรินทร์  
4.นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
5.น.ส.พริ้มเพรา พฤกษมาศ 
 
 

นางสายบวั  วรภู
เลขานกุาร

7. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 
 

1.นางสมศรี สวัสด ี
2.นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์ 
3. นางสุวภัทร ด้วงแดง 
 

8. งานพัฒนาและส่งเสริม
ให้มแีหล่งเรียนรู้ 

 
1.นายอนุกูล วังเวียงทอง 
2.นางสาวชนัญธิดา พรมมา 
3.น.ส.พริ้มเพรา พฤกษมาศ 
4. น.ส.สุอัญชัน  ปันสีทอง 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.ว่าที่ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา 2.นางสายบัว วรภู 
3.นางสาวชนัญธิดา พรมมา 
4.นายอนุกูล วังเวียงทอง 
5.นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
6.นายรวี  คิดอ่าน 7.นายอรรณพ  คํามีสว่าง 
8.นางวิภา  กันสีเวียง 9.นายณัฐกร  ทูลศิริ 
10.นางสาวรัตตินันท์  ตั้งเพียร 
11. นายพงศ์สุธี  เลศกัดิ์  
12. นายนิมิตร ไตรบุญรักษ์   
13.นางจิรานุช บุญคง 14. นางนิภาวรรณ วิชัย   
15.นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์  
16.น.ส.ดารุณี เชื้อเจ็ดตน  
17. นางปิติญา สุวรรณรังษี  
18. นางเพ็ญศรี กันแก้ว  
19.นายกฤษณ์ ณ ลําปาง  
20.นายธวัชชัย ช่วงวิไล

4. งานทะเบียนวัดประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 
1.นางศุทธินี  ไชยรนิทร ์
2.นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
3.นางสายบัว  วรภู 
4.นายอนุกูล วังเวียงทอง 
5.นางสาวชนัญธิดา พรมมา 
6.นางสาววิภา ชัยนา 

10. งานประสานงานเกี่ยวกับ
วิชาการทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
1.ว่าที่ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา 
2.นางสายบัว วรภู 
3.นายอนุกูล วังเวียงทอง 
4. นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
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ภาระงานกลุม่บริหารวชิาการ 
 

ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ ใจจุมปา      ตําแหน่ง ครู  หัวหน้ากลุ่ม 
นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการและงานที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ   ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการและร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษากับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

9. ปฎิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. งานสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต      ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน      
นางสาววิภา  ชัยนา   ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ     
1.  วางแผนการดําเนินงานในการจัดทําสารสนเทศของกลุม่บริหารวิชาการ  
2.  ดําเนินการรวบรวม และจัดทําสารสนเทศของกลุ่มบรหิารวิชาการ   อย่างเป็นระบบ 
3.  ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
4.  ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่คร-ูอาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
5.  จัดทําทะเบียนรับส่งเอกสารและหนังสอืราชการ 
6.  จัดทําแผนงานโครงการ และดําเนินงานด้านงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ 
7.  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จดัซ่อม และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบ 
8.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.  งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ ใจจุมปา      ตําแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน 
นางศุทธินี  ไชยรินทร์  ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหน่ง ครู  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการและงานที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ   ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการและร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษากับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

9. ปฎิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
  นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
  นางศุทธินี  ไชยรินทร์  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 

นางสาวชนัญธิดา  พรมมา      ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  สํารวจ วางแผนการจัดรายวิชาต่างๆ ที่เปิดทําการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลักสูตรสถานศึกษา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการจัดทําและ                 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

3. นิเทศ การใช้หลักสูตร 
4. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
5. ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4. งานทะเบียน การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 4.1  งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน    

นางศุทธินี  ไชยรินทร์  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู  เลขานุการ 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหน่ง ครู  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ     
1. กําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี / รายภาค 
2. สนับสนุนการวัดผลประเมินผลและตัดสินผลตามแนวทางที่กําหนดไว้ 
3.พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากร                 

ของโรงเรียน 
4.ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลกาเรียนด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากร               

ของโรงเรียน 
5.ให้คําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ี

โรงเรียนกําหนดไว้ 
6.ตรวจสอบ กลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล                 

ของโรงเรียน 
7.กําหนดแนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ                

อันพึงประสงค์ ความสามารถทางการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8.พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน  คิด  วิ เคราะห์  และ                 

เขียนสื่อความ  การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนรายปี / รายภาค และการผ่านช่วงช้ัน 
9. จัดทําสาระเคร่ืองมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
10. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 
11. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
12.เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา                 

ให้เห็นชอบและเสนอผู้บริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 
13. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
14.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.2  งานรบันกัเรียน  
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน

 นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นางศุทธินี  ไชยรินทร์  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นางสาววิภา  ชัยนา   ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 
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บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ     
1.  วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สําหรับการรับนักเรียน 
2.  ดําเนินการรับนักเรียนตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
3.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับนักเรียนและจัดทํารายงานผู้อํานวยการฯให้ทราบ 
4.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.3  งานจัดทาํสํามะโนและงานทะเบียนนกัเรียน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางสาววิภา  ชัยนา   ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ     
1.  วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สําหรับการจัดทําสํามะโนนักเรียน 
2.  ดํา เ นินการจัดทํ าสํ ามะโนนักเรียนตามช่วงเวลาที่ โ รง เ รียนกําหนดตามแผนปฏิบั ติงาน                 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
3.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดทําสํามะโนนักเรียนและจัดทํารายงานผู้อํานวยการฯ                 

ให้ทราบ 
5.  จัดทําฐานข้อมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาต่างๆ ( ปพ.1,2,3,4,5,6,7,9 ) 
6.  จัดทําสถิติผลการประเมินด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
7.  รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผู้เรียน 
8.ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนแต่ละคนเมื่อจบช่วงช้ัน เพ่ือเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติ                

ครบ  ถ้ วนใ ห้คณะกรรมการบ ริหารหลักสู ตรและงาน วิชาการของสถานศึกษาให้ ความ เ ห็นชอบ                 
เพ่ือเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการจบช่วงช้ัน 

9.  ดําเนินการรับนักเรียนย้ายเข้าและย้ายออกในระหว่างปีการศึกษา 
10.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน 
11.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 5.1  งานจัดตารางสอน 
  นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
  นางศุทธินี  ไชยรินทร์  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  จัดตารางสอนให้ครบตามจํานวนรายวิชาที่ เ ปิดทําการสอนและมีจํานวนช่ัวโมงเรียนครบ                 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  จัดครูผู้สอนเพ่ือเข้าทําการสอนตามตารางที่จัดไว้ 
 3.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.2  งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้
นางสมศรี  สวัสดี        ตําแหน่ง  ครู  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางรุ่งสุรีย์     ช่างปรุง  ตําแหน่ง ครู  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวเพ็ญศรี  แซซ่ิ้น         ตําแหน่ง ครู         

           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
นางนิภาวรรณ    วิชัย       ตําแหน่ง  ครู  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม                                                                           

   นางนภสวรรณ  พันพิงค์        ตําแหน่ง  คร ู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ์    ตําแหน่ง ครู  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางปิติญา  สุวรรณรังษ ี ตําแหน่ง ครู  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

นายชาติชาย  ไตรพิริยะ          ตําแหน่ง ครู  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 นายรวี   คิดอ่าน  ตําแหน่ง ครู 
      หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ัน จัดทําหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง                
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจของโรงเรียน 

2.สนับสนุน  ส่ ง เส ริมใ ห้ครู ในกลุ่ มสาระการเ รียนรู้  จัดทํ าแผนการเรียนรู้  และจัด กิจกรรม                
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ฝึกทักษะกระบวนการคิด                
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการปฏิบัติจริง การส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่าน
และใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

3.สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
นํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4.จัดอัตรากําลังครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าสอนแต่ละรายวิชา แต่ละระดับช้ัน ให้เหมาะสม                 
กับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 

5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    
และจัดสอนแทนครูที่ลาและไปราชการ 
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6.สนับสนุนให้ บุคลากรในกลุ่ มสาระการเ รียน รู้ เ ก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเอง                 
และนักเรียน 

7.ให้คําแนะนําปรึกษาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เก่ียวกับการวัดผลประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ 

       9.งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.3  งานแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอนและแผนการวัดผลประเมินผล 
นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน  ตําแหน่งครู   หัวหน้างาน 
นางอสมาภรณ์  อักษร   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นางสุวภัทร  ด้วงแดง   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 

 นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        2.  ประสานความร่วมมือในการเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียน           
การสอน และงานด้านวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
        3.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 

       4.  สรุปรายงานผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแผน               
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
        5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.4  งานคัดเลือกแบบเรยีน 
นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นายพงศ์สุธี  เลศักด์ิ   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  ดําเนินการสํารวจแบบเรียนตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  จัดหาแบบเรียนตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.  จัดทําข้อมลูสารสนเทศแบบเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.  ติดตามผลการใช้แบบเรียนของแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 5.  ประเมินผลการใช้แบบเรยีนของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 6.  สรุปรายงานผลการใช้แบบเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7.  ดําเนินการประชุมผู้ เ ก่ียวข้องเพื่อกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามแนวทาง                 
การดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และจัดทําโครงการ 
 8.  ติดตาม ดูแล การดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
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 9.  ประเมินผลโครงการและรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหารและนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 10.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

6.1  งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นางศุทธินี  ไชยรินทร์  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  6.2  งานนิเทศภายในตรวจติดตามกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

นางสมศรี  สวัสดี      ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ    

1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 2. ดําเนินงานนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม                 

กับสถานศึกษา 
 3. ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา          
 4.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา       

       5.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
7.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

นางสมศรี  สวัสดี   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์  ตําแหน่ง ครู   คณะทาํงาน 

นางสุวภัทร  ด้วงแดง   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
         1.  ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้              
ในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
         2.  นิเทศติดตามประเมินผลการจัดทาํวิจัยในช้ันเรียน 
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         3.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
         4.  ประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
        5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
8.  งานพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
  8.1 งานแหล่งเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู ้

นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  หัวหน้างาน 
นางสาวชนัญธิดา  พรมมา   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ  
1.  การจัดทําสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2.  สนับสนุนการติดตามผลการใช้แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่า 
3.  ประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน   
4.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู ้
5.  ดําเนินการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  8.2  งานห้องสมุด 
นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางสาวสุอัญชัน  ปันสีทอง  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1.ดูแลสถานที่ ของห้ อ งสมุ ด ใ ห้มีบรรยากาศแหล่ งการ เรี ยนรู้  เหมาะสํ าหรั บการส่ ง เส ริม                 

การเรียนการสอน 
2.  เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานให้ฝ่ายวิชาการ 
3. ป ร ะ ส าน ง า นกั บ บุ ค ล า ก รทุ ก ฝ่ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ขอ ง ห้ อ ง ส มุ ด                

มีประสิทธิภาพ 
4.  ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
5. จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบการจัดหนังสือ เพ่ือสะดวกแก่การค้นคว้า 
6.  ดูแล รักษา ซ่อมแซมหนังสือ วารสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการ 
7. บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
8. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพ่ือ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
9. ให้บริการยืม – คืน หนังสือแก่นักเรียนและครู 
10. จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานห้องสมุด 
11.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุด 
12. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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9.  งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
9.1  กิจกรรมลูกเสือ 

นายรวี  คิดอ่าน           ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน   
นายพงศ์สุธี เลศักด์ิ     ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 

 9.2  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 นายนคร  ช่ืนชม   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นายณัฐกร ทูลศิร ิ   ตําแหน่งครู      เลขานุการ 

 9.3  กิจกรรมชุมนุม 
 นางจิรานุช บุญคง   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 

นายอนุกูล วังเวียงทอง  ตําแหน่งครู      เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ    

1.  สํารวจความต้องการของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม ตามโครงสร้างหลักสูตร 
2.  ติดต่อประสานงานกิจกรรมนักเรียนในโครงสร้างหลักสูตรกับครูทั้งใน - นอกสถานที่ 
3.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
4.  รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
5.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
6.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  9.4 กิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชน์และทักษะชีวิต 
     9.4.1 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

   นางจิรานุช  บุญคง  ตําแหน่ง    หัวหน้างาน 
   นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหน่งครู      เลขานุการ 

     9.4.2 กิจกรรมทักษะชีวิต 
   นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
   นางนิภาวรรณ  วิชัย    ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน 
   นางปิติญา  สุวรรณรังษ ี  ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน 
   นางเพ็ญศรี  กันแก้ว   ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน 
   นายกฤษณ์  ณ ลําปาง  ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน 
   นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์  ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน 
   นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์  ตําแหน่ง ครู  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  สํารวจ วางแผนการจัดตารางกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2.  จัดตารางการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจํานวนช่ัวโมงครบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 3.  จัดทําแบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 4.  ส่งเสริมความรู้ให้คําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการวัดประเมินผลกิจกรรมแก่ครูที่ปรึกษาและนักเรียน 
 5.  จัดทําบันทึกข้อมูล และสถิติต่างๆ ของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 6.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 9.5  กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ 

ว่าที่ร.ต.คธาวุธ    ใจจุมปา   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 

 นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
นางสายบัว  วรภู   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 9.6  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

นางสาวชนัญธิดา  พรมมา   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9.7  กิจกรรมการแข่งขนักีฬาทุกระดับ 
นายชาติชาย  ไตรพิริยะ  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 

 นายอรรณพ  คํามีสว่าง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นายณัฐกร  ทูลศิร ิ   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นางวิภา   กันสีเวียง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 

นางสาวรัตตินันท์  ต้ังเพียร   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
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        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 9.8  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  หัวหน้างาน 
 นางจิรานุช  บุญคง   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นางสาวชนัญธิดา  พรมมา   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  9.9 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 นายธวัชชัย  ช่วงวิไล  ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ  

1. วางแผนการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
2. ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามการดําเนินงานธนาคารโรงเรียน 
3. ประเมินผล สรปุรายงานผลการดําเนินงานธนาคารโรงเรียน 

 
10. งานประสานงานเก่ียวกับวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ     ใจจุมปา     ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางสายบัว    วรภู   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1.  ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

       2.  ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและบริการด้านวิชาการกับชุมชน 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4.  ประเมินผลและรายงานผลการส่งเสริม  สนับสนุน และประสานงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร 

หน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืน 
5.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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6.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

7.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



โครงสร้างการบริหารกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

  

                           
                                                                                                                         

นายวรวัติ  กติิวงค ์
รักษาการหวัหน้ากลุ่ม 

1.งานสํานักงานกลุ่ม
แผนงานและงบประมาณ 

 
1.น.ส.สาลีทิพย์ กันทะเตียน 
2. นางฐิตติยา    จนัทาพูน 
3. น.ส.มนัสมนณ์ วงศ์เรียน 

 

4. งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ 

1. นางมยรุัตน์       ตาใจ 
2. นายธวัชชัย      ช่วงวิไล 
3. นางฐิตติยา     จันทาพูน 
    

 

6.งานประกันคุณภาพ
ภายใน 

 
1. นายวรวัติ  กิติวงค ์
2.นางอลิศลา ริยะสาร 
3.น.ส.อารีรัตน์ เชื้ออ้วน 
 
 
 

5. งานการเงินและบัญชี
 
1. นางกิ่งกาญจน์   ใจจุมปา 
2. น.ส.มนัสมนณ์   วงศ์เรียน 

 
 
 
 

7.งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
และประชาสมัพันธ์ 

1.นางสาวจินตนา รตันชัย 
2.นางสุวภัทร      ด้วงแดง 
4. นางสาวอารีรัตน ์ เชื้ออ้วน 
5.นายอนุชิต     โปราหา 
6.นายเกรียงไกร   อภิธนัง 
7.นายอรรณพ   คํามีสว่าง 
8.นายพงศ์สุธี  เลศกัดิ์ 
9.นางสาวนันทพร  แซ่หว่าง  
10. นายอรรถพล อินต๊ะสืบ 

3. งานบริหารงบประมาณ 
  

1. นายวรวัติ  กิติวงค์ 
2. นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา 
3. น.ส.มนัสมนณ์   วงศ์เรียน 
 
   

นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา 
เลขานกุาร

2.งานนโยบายและแผน
 
1.นางรุ่งสุรีย์    ช่างปรุง 
2.นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี 
3.น.ส.อารรีัตน์   เชื้ออ้วน 
 

 

8.งานควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 

 
1. นายวรวัติ  กิติวงค์ 
2. นายจักรินทร์  ชาวดร 
3. นายธวัชชัย ช่วงวิไล 
4. นางชนิสรา  ฉิมสงค์ 
5. นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี 
6.นายพงศ์สุธี  เลศกัดิ์ 

9.วิจัยและพัฒนาองค์กร
 

1. นายวรวัติ  กิติวงค์ 
2.นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพร 
3.นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน 
4.นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี 

 
 
 

10.งานส่งเสรมิสนับสนุน
การศึกษา 

 
1. นางกิ่งกาญจน์   ใจจุมปา 
2. นางมยรุัตน์       ตาใจ 
3. นางนภสวรรณ   พันพิงค์ 
4. นางฐิตติยา       จันทาพูน  
5. น.ส.มนัสมนณ์   วงศ์เรียน 

 



 

 

 

 

 
  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
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ภาระงานกลุม่แผนงานและงบประมาณ 
 
นายวรวัติ  กิติวงค์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 
นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู         เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 2.  ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  และงานที่ผู้อํานวยการ
สถานศึกษามอบหมาย 
 3.  ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับองค์กร และหน่วยงานภายนอก  เช่น  
คณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เป็นต้น 
 4.  ตรวจกรอง เสนอหนังสือราชการต่อผู้อํานวยการโรงเรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ  อนุมัติ หรือ
อนุญาต    
 5. ควบคุม ดูแล การโต้ตอบหนังสือราชการ ออกคําสั่งแต่งต้ัง   
 6.  ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 นางสาวสาลีทิพย์  กันทะเตียน ตําแหน่ง ธุรการโรงเรียน  หัวหน้างาน 

นางฐิตติยา  จันทาพูน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  คณะทํางาน 
นางสาวมนัสมนณ์ วงศ์เรียน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.1  แจ้งเตือนการไปราชการของผู้อํานวยการ 
 1.2  รายงานการประชุมผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และการ
ประชุมผู้ปกครอง 

1.3  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องสํานักงานบริหาร 
 1.4  ให้การรับรองผู้มาติดต่อราชการกับผู้อํานวยการโรงเรียน 
 1.5  ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก 
 
2. งานนโยบายและแผน 

นางรุ่งสุรีย์         ช่างปรุง  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นางสาวอารรีัตน์  เช้ืออ้วน  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
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บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. นําผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมินคุณภาพภายนอก  วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  
โอกาส  และอุปสรรค  รายมาตรฐานเพ่ือกําหนดแนวทางผดุงรักษา หรือปรับปรุง / พัฒนา โดยเช่ือมโยง 
ให้เห็น จุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา 
 2 .  เ ช่ือมโยงประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธ์ของสํา นักงาน
คณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือทบทวนภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ
สถานศึกษา จะเป็นประเด็นที่ต้องเน้นเป็นกรณีพิเศษ 
 3.  กําหนดกิจกรรมสําคัญ (โครงการ / กิจกรรม)  เพ่ือผดุงรักษาปรับปรุง และพัฒนากําหนด
วงเงิน ของกิจกรรมสําคัญ  จากเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยและเป็นไปตามกรอบวงเงิน กําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ ตามโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
5.  เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา-                    

ขั้นพ้ืนฐาน 
 6.  ควบคุม  ดูแล  ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 7.  เสนอจัดซื้อ – จัดจ้างของงาน / โครงการ 
 8.  ควบคุมงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนการจ่ายเงิน 
 9.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
      10.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.  การบริหารงบประมาณ 
 นายวรวัติ กิติวงค์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  หัวหน้างาน 
 นางกิ่งกาญจน์ ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 

นางสาวมนัสมนณ์  วงศ์เรียน ตําแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. วางแผนการบริหารงบประมาณให้บรรลวัุตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ต้ังไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 นางมยุรัตน์  ตาใจ    ตําแหน่ง คร ู   หัวหน้างาน 
 นางฐิตติยา  จันทาพูน   ตําแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว  คณะทํางาน 

นายธวัชชัย  ช่วงวิไล    ตําแหน่ง คร ู     เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

4.1  การจัดทาํระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 1.  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรสํารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  อาคาร และสิ่งก่อสร้าง     
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน   
 2.  จําหน่าย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ใน
กรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
 3.  จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 4.  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  
และที่ยังไม่สมบูรณ์โดยประสานกับสํานักงานธนารักษ์จังหวัด  เพ่ือดําเนินการให้เป็นปัจจุบัน  และจดัทํา
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจบัุน 
 5.  จัดทําระบบฐานข้อมูลทรพัย์สินของสถานศึกษา   
 6.  จัดทําระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2  การจัดหาพัสดุ 
 1.  วิเคราะห์แผนงาน  งาน / โครงการ  ที่จดัทํากรอบรายจ่ายล่วงหน้า เพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่

ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดมาตรฐานกลาง 
 2.  จัดทําแผนระยะปานกลาง และจัดหาพัสดุทั้งในส่วนทีส่ถานศึกษาจัดหาเอง และที่รว่มมือกับ

สถานศึกษาหรอืหน่วยงานอ่ืนจัดหา 
     4.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคณุลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 

1.  จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิง่ก่อสร้างในกรณีที่เป็น
แบบมาตรฐาน 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีทีไ่ม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

3.  จัดซื้อจัดจ้างโดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด   เกณฑ์  คุณลกัษณะเฉพาะประกาศ  
จ่าย / ข่ายแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทําสัญญา และ
เมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 

4.4  การควบคุม  บํารุงรักษา และจําหนา่ยพสัดุ 
 1.  จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจบัุน 
 2.  กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สนิ 
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 3.  กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ  และ     
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 

 4.  ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา และซอ่มแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสําหรับทรัพย์สินที่
มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณา  และทําจําหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง 

5.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.5  งานบํารงุรักษารถส่วนกลาง 

นายสถิตย์      จันทาพูน     ตําแหน่ง ลกูจ้างประจํา   หัวหน้างาน 
 1.  ควบคุมการบํารุงรักษารถส่วนกลางของโรงเรียนให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  แนะนํา และให้คําปรึกษา ในการดูแลรักษารถราชการแก่พนักงานขับรถ 
 3.  ดําเนินการต่อทะเบียนรถยนต์   รถจักรยานยนต์ ประจําปี  
 4.  ควบคุมการเบิก – จ่าย เงินค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1.  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2.  ดูแล บํารุงรักษา และตรวจสภาพรถส่วนกลางทุกคันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3.  บันทึกการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และรายงานหัวหน้างานทราบ 
4.  ทําความสะอาดรถส่วนกลางหลังการใช้งานทุกคร้ัง 
5.  ทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช้รถ 
6.  จัดเก็บ รวบรวมสถิติ  ข้อมูลงานยานพาหนะ 
7.  ปฏิบัติหน้าที่สําเนาเอกสาร โดยเปิดให้บริการทุกวันทําการ  ตามกําหนดเวลา 
 7.1. นายสถิตย์     จันทาพูน  เป็นพนักงานประจําในการสําเนาเอกสาร กรณีที่ได้รับ

คําสั่งปฏิบัติภารกิจในการขับรถราชการให้พนักงานขับรถรายถัดไปปฏิบัติหน้าที่แทน (หรือผู้ที่หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปมอบหมาย) 

8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.  งานการเงินและบญัช ี
 นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 

นางสาวมนัสมนณ์ วงศ์เรียน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1  การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน - บัญช ี
1.  ศึกษาหาความรู้ ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับงานการเงิน – บัญชี ตามคู่มือ / หนังสือสั่งการ  

เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยสม่ําเสมอ 
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2.  งานประสานงานเขตพ้ืนที่ฯ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือการปฏิบัติงานถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
และมีประสิทธิภาพ 

3.  งานบริหารงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานประจําปี  โดยจัดทําประมาณการ          
รายรับ – รายจ่าย  นําเสนอฝ่ายบริหาร  เพ่ือวางการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.   ควบคุมบริหารงบประมาณ ตามระเบียบปฏิบัติการรับ – จ่ายเงินแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง 
-   เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
-   เงินนอกงบประมาณ   
-   เงินรายได้แผ่นดิน 

5.2  การปฏิบติัการรับเงิน 
1.  เงินงบประมาณ 

1)  รับแจ้งจัดสรรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2)  ลงทะเบียนคุมเงินที่ได้รับจัดสรร 
3) รับแจ้งอนุมติัเงินงวด / ตรวจสอบ / ศึกษาแนวปฏิบัติการขอเบิกเงิน / ประสานงาน               

ผู้เก่ียวข้อง  เพ่ือดําเนินการตามโครงการ   รวบรวมเอกสารขอเบิกเงิน 
4)  จัดทําหนังสือขอเบิกเงิน / พร้อมแนบเอกสารขอเบิกส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

2.  เงินรายไดแ้ผ่นดิน 
1)   เมื่อสิ้นงวดคร่ึงปีธนาคาร / ตรวจสอบยอดรับดอกเบ้ียธนาคาร 

(1)  เงินอุดหนุนรายหัว 
(2) เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน  
(3)  เงินอุดหนุนท้องถิ่น 
(4) เงินนอกงบประมาณอ่ืน 
(5)  จัดทําบัญชีรับเงินรายได้แผ่นดิน, ดอกเบ้ียรับเงินตามประเภทบัญชี 

        3.  การรับเงินนอกงบประมาณ ตามประเภทดังน้ี 
1)  เงินรายได้สถานศึกษา 
2)  เงินอุดหนุนรายหัว 
3)  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
4)  เงินระดมทรัพยากร 
5)  เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ฯลฯ 
ดําเนินการดังน้ี 

(1)  ออกใบเสร็จรับเงิน / นําส่งใบเสร็จไปยงัหน่วยงานหรือผู้ทีเก่ียวข้อง                      
(กรณีส่งเขตฯ จัดทําหนังสือนําส่ง) 

(2)  สลักหลังใบเสร็จรับเงินนําส่งข้อมูลเพ่ือจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมเงินที่เก่ียวข้อง 
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5.3  การปฏิบติัการจ่ายเงิน 
 เมื่อมีการอนุมัติให้จ่ายเงินตามกรณี ดังน้ี 
  1.  การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  2.  การขอยืมเงินไปราชการ / จัดซื้อจัดจ้าง 
 การดําเนินงาน 

1.  สรุปรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอข้อมูลสั่งจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละราย 
2.  จัดทําการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีรายบุคคล (หลงัหักภาษี  ณ ที่จ่าย) 
3.  นําเสนอขออนุมัติลงนามสั่งจ่ายเช็ค 
4.  จ่ายเช็คให้แก่เจ้าหน้ี 
5.  รับหลักฐานการจ่ายเงินจากเจ้าหน้ี / ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ 
6.  นําส่งหลักฐานการจ่าย เพ่ือจัดทําบัญชี 
 

5.4  การจัดทาํบัญชรีับ – จ่ายและรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน  (เงินนอกงบประมาณ / เงิน
รายได้แผ่นดิน) 

1.  รับข้อมูลสรุปการรับจ่ายเงินพร้อมเอกสารการจ่าย (ตามประเภทของเงิน) 
2.  ลงบัญชีรับ – จ่าย ในทะเบียนคุมตามประเภทเงินที่รับ - จ่าย 
3.  จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน  เพ่ือตรวจสอบยอดเงิน

คงเหลือประจําวัน และเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน   
4.  นําเสนอรายงานผู้บริหารเพ่ือทราบ และลงนาม 

5.5  การรับเอกสารขอเบิกเงนิงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ  
1.  รับเอกสารรายงานจัดซื้อ – จัดจ้าง จากงานพัสดุ 
2.  ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินตามใบส่งของ, ข้อมูลการหักภาษีฯ, กรรมการตรวจรับ  
3.  กรณีมีการหักภาษีเงินได้ จัดทําใบรับรองการหักภาษี เสนอผู้อํานวยการลงนามในใบรับรอง

การหักภาษี 
4.  นําเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน 

5.6   การจัดทํารายงานการเงิน 
1.  รายงานประเภทเงินคงเหลือ ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 
2.  รายงานค่าสาธารณูปโภค แบบที่ 1, 2 (หลังสิ้นเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน) 
3.  รายงานไตรมาสเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร (หลังสิ้นเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 

กันยายน) 
4.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม) 

5.7 การจัดเก็บเอกสารงานการเงนิ 
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1.  ทุกวันที่มีการรับ – จ่าย เงินแต่ละประเภทต้องมีการจัดเก็บเอกสารแยกประเภท   รายจ่าย  
และเรียงลําดับเอกสารการจ่าย  ตามรหัสเอกสารการจ่ายในทะเบียนคุมฯ 

2.  ทุกวันสิ้นเดือนเมื่อปิดงบบัญชีเรียบร้อยแล้ว  ต้องจัดทาํงบหน้าเอกสารการจ่าย  และจัดเก็บ
เอกสารเรียงลําดับเอกสารการจ่ายของเดือนน้ัน ๆ โดยแยกประเภทของเงิน 

3.  ในรอบ  1  ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  ต้องจัดเก็บสมุดบัญชี / ทะเบียนคุม
เงินประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฎตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (จัดทําใบปะหน้า)  และจัดเก็บเอกสารการ
จ่ายเงินแยกตามประเภท  ในรอบ  1  ปีงบประมาณ  เพ่ือรอการตรวจสอบ 

4.  สรุปข้อมูลการใช้ใบเสร็จรับเงินในรอบ  1  ปีงบประมาณ  และจัดเก็บใบเสร็จทีใ่ช้แล้ว   
ฉบับที่ไม่ได้ใช้ประทับตรายกเลิก (ตามทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จ) 

5.8  การจัดทาํ / นําส่งเงินรายได้แผ่นดิน – เงนินอกงบประมาณ 
1.  การรับ – นําส่งเงนิสมทบประกันสังคม  

-  หลงัวันสิ้นเดือนภายใน  15  วัน ทําการของเดือนถัดไป  จัดทําใบนําส่งเงินสมทบ
ประกันสังคม  (สปส. 1-10) 

-  นําเสนอลงนามในแบบ สปส.1-10 เสนอเช็คสั่งจ่าย 
-  นําส่งเงินสมทบประกันสังคม 

2.  กรณีรับเงนิรายได้แผน่ดิน (รายได้เบ็ดเตล็ด – ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ) 
-  จัดทําใบนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
-  นําเสนอลงนามเอกสารพร้อมเสนอขอเบิกเงิน 
-  นําส่งเงินรายได้แผ่นดินไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.   การรับเงนิภาษีเงนิได้หกั  ณ  ที่จ่าย 
-  หลังสิ้นเดือนภายในวันที่  7  ของเดือนถัดไป  สรุปข้อมลูรับเงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย      

แยกตาม  ภงด. 53  หรือ ภงด.3 
-  จัดทําใบนําส่งเงิน ภงด. 53, ภงด.3 
-  นําเสนอลงนามใบนําส่ง / ใบเบิกถอน / สั่งจ่ายเช็ค 
-  นําเงินภาษีส่งสรรพากร 

5.9  การปฏิบติังานเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร / ค่าเช่าบ้าน) 
1.  รับเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการจากข้าราชการครู  - ลูกจ้างประจํา  
2.  ตรวจสอบใบเบิกสวัสดิการสิทธิผู้ขอเบิก, บุคคลในครอบครัว, ความถูกต้องของใบเสร็จ, 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประเภทน้ัน ๆ  พร้อมเอกสารประกอบ 
3.  รวบรวมเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการแยกประเภทเงินฯ สรุปเพ่ือนําส่งเบิกภายในวันที่ 25 

ของเดือน 
4.  จัดพิมพ์งบหน้า และหนังสือนําส่ง 
5.  นําส่งเอกสารขอเบิกเงินไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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5.10    การดําเนนิงานจ่ายเงินคา่จ้างลูกจ้างชั่วคราว 
1.  ก่อนวันสิ้นเดือน  1  วันทาํการสรุปข้อมูลการมาปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ / สรุปค่าจ้างรายคน     

 2.  จัดทําใบนําส่งเงินค่าจ้างช่ัวคราว ตลอดจนเอกสารขออนุมัติจ่ายที่เก่ียวข้อง 
 3.  จัดทําใบแจ้งการโอนเงินโดยใช้โปรแกรม Giro Data Entry  
 4.  นําเสนอลงนามพร้อมขออนุมัติสั่งจ่ายเช็ค 
 5.  นําส่งข้อมลูเงินเดือนค่าจ้างประจําเดือนไปยังธนาคาร 

 
 
6. งานประกันคุณภาพภายใน 
 นายวรวัติ       กิติวงค์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน 
 นางอลิศลา  รยิะสาร  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 

น.ส.อารีรัตน์  เช้ืออ้วน  ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 
 2.ดําเนินการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล  และสรุปผลการจัดการศึกษา         
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา นําเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
7.งานเทคโนโลยี สารสนเทศและประชาสมัพันธ ์

นางสาวจินตนา รัตนชัย   ตําแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
       7.1 งานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

นางสุวภัทร  ด้วงแดง  ตําแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
นางสาวนันทพร    ตําแหน่ง  คร ู   คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออ้วน  ตําแหน่ง  ครู       คณะทํางาน  
นายนิวัฒน์  แซ่ผ่าน  ตําแหน่ง  คร ู  คณะทํางาน 
นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหน่ง ครู  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียนทั้งการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
2. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง  

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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3. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล ข้อสนเทศ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

4. นําเสนอข้อมูล ข้อสนเทศ ต่องานประกันคุณภาพการศึกษาและฝ่ายบริหาร เพ่ือประกอบการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

5. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล รวบรวมเก็บรักษา และการให้บริการ
ข้อมูลข้อสนเทศ 

6. จัดทํารายงานสารสนเทศประจําปี นําเสนอข้อมูล ข้อสนเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นสภาพปัจจุบัน
ของโรงเรียนให้ทุกฝ่าย ได้รับทราบทั่วกัน 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      7.2 งานประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ 

นางจินตนา  รัตนชัย  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ ตําแหน่ง พนักงานราชการ คณะทํางาน 
นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. วางแผน จัดทาํวารสารเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน.ให้ผู้ปกครอง 
2. ดูแล รับผิดชอบ ปรับปรุง ข้อมูลเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
3. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนบนเว็บไซด์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 36 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. จัดทําวีดีทัศน์นําเสนอกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

     7.3 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT) 
นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ ตําแหน่ง พนักงานราชการ 
นายนิมิต  ไตรบุญรักษ ์ ตําแหน่ง ครู 
นางสุวภัทร  ด้วงแดง  ตําแหน่ง ครู 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. ติดต้ัง ดูแล และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ 
2. บริหารระบบเครือข่ายโดยการจัดสรรทรัพยากรให้กับระบบอย่างเหมาะสม 
3. ติดต้ังระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรของข้อมูลภายในโรงเรียน 
4. ตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน 
5. จัดเก็บ log server ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2551 
6. แบ่งลําดับช้ันการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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7. สร้างระบบระบุตัวตน สําหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  Mail Server 
9. สร้างฐานข้อมลูกลางของโรงเรียนจัดสรร และดูแลข้อมลูสาํหรับผู้ต้องการใช้ข้อมูลในระบ 

      7.4  งานธุรการ – สารสนเทศงาน  ICT  
 นางสาวจินตนา  รัตนชัย  ตําแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
 นางสุวภัทร  ด้วงแดง  ตําแหน่ง ครู  คณะทํางาน  

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. จัดทําระบบงานธุรการและเอกสารในกลุม่งาน ICT 
2. จัดทําสารสนเทศในกลุ่มงาน ICT 
3. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของงานสารสนเทศ 
4. จัดทําสารสนเทศสถิติการซ่อมบํารุง 

      7.5 งานซ่อมบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ ตําแหน่ง พนักงานราชการ หัวหน้างาน 
      บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ 

1. รับผิดชอบดูแลซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องคอม 1) 
2. รับผิดชอบดูแลซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องคอม 2) 
3. รับผิดชอบดูแลซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาคารหนึ่ง อาคารศิลปะ ศาลาธรรม(ห้องเคมี,              

ห้องฟิสิกส์,ห้องชีววิทยา,ห้องครูสมศรี,ห้องสังคมศึกษา,ห้องครูพันธ์ชัย,ห้องครูสาคร) 
4. รับผิดชอบดูแลซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสอง(ห้องสมุด,ห้องพยาบาล,ห้องแนะ

แนว,ห้องคณิตศาสตร์,ห้องศูนย์คณิตศาสตร์,ห้องส่งเสริมกิจการนักเรียน) 
5.  รับผิดชอบดูแลซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาคารสาม(ห้องผู้อํานวยการ,ห้องกลุ่มบริหาร,              

ห้องวิชาการ,ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ,ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป) 
6. รับผิดชอบดูแลซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องคอม 3) 
7. สรุปสถิติ การเข้าซ่อมบํารุงเพ่ือเสนอต่อหัวหน้างานไอซีที 
หมายเหตุ  การซ่อมบํารุง เป็นการซ่อมในระดับ Softwere เท่าน้ันหากเกิดปัญหากับ Hardwere                     

จะทําการแจ้งยังครูผู้รับผิดชอบให้ดําเนินการบันทึกส่งซ่อมต่อไป 
 

  7.6  งานบรกิารเทคโนโลย ีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) 
 นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ ตําแหน่ง พนักงานราชการ เลขานุการ    

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. รับผิดชอบ ดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆในหอ้งศูนย์ ICT ชุมชน 
2. ติดต้ังอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆในห้องศูนย์ ICT ชุมชน ใหพ้ร้อมใช้งาน 
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3. รับผิดชอบ ดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ Visualizer   Projector ในห้องประชุมสินสอน 
4. ติดต้ังอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ Visualizer  Projector ในห้องประชุมสินสอนให้พรอ้มใช้

งาน 
5. รับผิดชอบ ดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์และVisualizer   Projector ในห้องโสตฯ 
6. ติดต้ังอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และVisualizer  Projector ในห้องห้องโสตฯ 
7. รับผิดชอบ ดูแลห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
8. รับผิดชอบ ดูแลห้อง VDO Conference 
9. ให้บรกิารสืบคน้ความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
10. ให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อ รายงาน การนําเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 40 ช่ัวโมง/ปี/คน 
       7.7  งานเลขานุการกลุ่มงานไอซีท ี

 นางสาวจินตนา  รัตนชัย   ตําแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
 นางสุวภัทร  ด้วงแดง   ตําแหน่ง ครู  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในสํานักงาน 
2. ดําเนินงานด้านเอกสาร  ธุรการของกลุ่มงานฯ 
3. ประชาสัมพันธ์  และประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ 
4. จัดทําระบบวัสดุ ครุภัณฑ์  ของสํานักงาน 

      7.8  งานรายงานข้อมูล   
 นายอรรณพ  คํามีสว่าง   ตําแหน่ง คร ู     หัวหน้างาน 
 นายพงศ์สุธี  เลศักด์ิ   ตําแหน่ง  คร ู   เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. จัดทําข้อมูล  Visual control  ช่วง 6  เดือน(มีนาคม) 9 เดือน (มถิุนายน)  12  เดือน  

(ตุลาคม)   ส่ง สพม.36  เพ่ือรับรองข้อมูล 
2. จัดทําค่าดัชนีการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า, นํ้ามัน)  รายงาน  สพม.36  โดยผ่านทาง VC 3  ช่วง      

( มีนาคม, มิถนุายน, ตุลาคม) 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
7.9  งานรายงานข้อมูลนักเรยีน (On Web Data Center) 
นายอรรณพ คํามีสว่าง  ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
นายเกรียงไกร อภิธนัง   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นายพงศ์สุธี เลศักด์ิ   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
นายอรรถพล อินต๊ะสืบ  ตําแหน่ง พนักงานราชการ คณะทํางาน 
นางนันทพร แซ่หว่าง   ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  เลขานุการ 
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 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. จัดทําข้อมูล สถิตินักเรียน  นักเรียน  และบุคลากร   
ครั้งที่ 1  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน   
ครั้งที่ 2  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน   

พร้อมจัดพิมพ์ข้อมูลที่รับรองความถูกต้องแล้วทางเว็บไซต์  เพ่ือส่ง สพท. รับรองข้อมูล 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 1. นายวรวัติ       กิติวงค์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน 

2. นายจักรินทร์   ชาวดร  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
3. นายธวัชชัย  ช่วงวิไล  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
4 .นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
5. นายพงศ์สุธี   เลศักด์ิ  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
6.นางชนิสรา   ฉิมสงค ์  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง   เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนา จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สถานศึกษาทั้งด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

2. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ของกิจกรรมภายในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

3. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน นําเสนอฝา่ยบริหาร และหน่วยงานต้นสังกัด 
 

9.วิจัยและพฒันาองค์กร 
 1. นายวรวัติ       กิติวงค์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน 

2. นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพร ตําแหน่ง ครูผูช่้วย   หัวหน้างาน 
3.นายนิวัฒน์   ผ่านวัฒนภักดี ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
4.นางสาวอารีรัตน์ เช้ืออ้วน ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. วางแผนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และเป้าหมายของสถานศึกษาและ 

หน่วยงานต้นสังกัด 
2. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

งานวิจัยในระดับองค์กร 
3. จัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
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4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. งานส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา 
 นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นางมยุรัตน์  ตาใจ  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นางนภสวรรณ  พันพิงค์  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 

นางฐิตติยา  จันทาพูน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว       คณะทํางาน 
 นางสาวมนัสมนณ์ วงศ์เรียน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  เลขานุการ 
    10.1 งานมูลนิธิ – กองทุนเพื่อการศึกษา  
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําบัญชีรับ – จ่าย  
 2.  ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
 3.  ประสานงานกับเจ้าของกองทุน หรือผู้รบัมอบหมาย 
 4.  รายงานข้อมูลแก่เจ้าของกองทุน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 5.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   10.2 งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  กํากับดูแลประสานงานสมาคมศิษย์เก่าให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   10.3  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
 2. ศึกษาแนวทางหรอืระเบียบเพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนบัสนุน 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 
 4. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์  เพ่ือจูงใจ  ชักชวนประชาชน เอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้เข้าใจ  ใหค้วามช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
 5. ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงาน  เผยแพร่  เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และทุน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    10.4 งานประกันสังคมลูกจ้าง 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. .ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
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 2. แจ้งลาออกผู้ประกันตน 
 3. .แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 4. จัดทําทะเบียนคุมประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
 5. นําส่งเงินประกันสังคม 
    10.5 งานสํานักงานกลุม่โรงเรียน 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. จัดทําทะเบียนคุมหนังสือรบั-ส่ง และคําสัง่กลุ่มเครือข่าย 
 2. จัดทําหนังสอืรับ-ส่ง และคาํสั่งกลุ่มเครือข่าย 
 3. จัดเตรียมเอกสาร  สถานทีต่ลอดจนงานบริการการประชุมกลุ่มเครือขา่ย 
 4. งานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   10.6  โครงการกรุงไทยสานฝัน (โรงเรยีนดีใกลบ้้าน) 
 นางมยุรัตน์ ตาใจ   ตําแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
 นายธวัชชัย ช่วงวิไล   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 

นางฐิตติยา จันทาพูน  ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  คณะทํางาน 
 น.ส.มนัสมนณ ์   วงศ์เรียน  ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. กํากับ ติดตาม ประสานงาน  การดําเนินงานตามนโยบายของโครงการกรุงไทยสานฝัน 
2. ดําเนินการด้านธุรการงานโครงการกรุงไทยสานฝัน (การรับ-ส่ง หนังสือ) 
3. ติดต่อประสานงาน จัดหาผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย 

กรุงไทยสานฝนั 
4. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณตามโครงการกรุงไทย 
5. รายงานข้อมูลสถานศึกษาให ้บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ทุกสิน้ปีการศึกษา) 
6. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

 

 

 

 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 



โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           
                                                                                                                       

สิบเอกจรญั  สุธาพจน ์
 รกัษาการหวัหน้ากลุ่ม 

1.งานสํานักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
1. น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัต ิ
2.น.ส.เสารสิริ  เมืองเจริญ 
3.นางฐิตติยา  จันทาพูน 
 

2. งานวางแผน
อัตรากําลังและกําหนด

ตําแหน่ง 
 
1. น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัต ิ
2.นางฐิตติยา  จันทาพูน 

6. งานวินัยและ
การรกัษาวินัย 

 
1.สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ 
2.น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัติ 
 
 

3. งานสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งการย้ายและการ

ออกจากราชการ 
 
1.สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ 
2. น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัต ิ
3.นางฐิตติยา  จันทาพูน 

4. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
 
1.สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ 
 2.น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัต ิ

 
 

5. งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ

และการลา 
 
1.น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัติ 
2.น.ส.สาลีทิพย์ กันทะเตียน 
3.นางฐิตติยา  จันทาพูน

นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัติ 
เลขานกุาร

7. งานสวัสดกิาร ส่งเสรมิ
และยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

 
1. น.ส.เพ็ญศรี  แซ่ซิ้น 
2. น.ส.สิริพักตร์ แจ้งไพร 
3.น.ส.เสารสิริ  เมืองเจริญ 

8.งานพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา   
1.สิบเอกจรัญ  สุธาพจน์ 
2.น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัต ิ
3.น.ส.เสารสิริ  เมืองเจริญ 
4. นางนันทพร  แซ่หว่าง 

9.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
   

1.น.ส.ภัทรียา  ชัยสมบัต ิ
2.น.ส.เสารสิริ  เมืองเจริญ 
3. นางนันทพร  แซ่หว่าง

10. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
   

1. นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา 
2. น.ส.มนัสมนณ์ วงศ์เรียน 
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ภาระงานกลุม่บริหารงานบุคคล 
 
 สิบเอกจรัญ สุธาพจน์  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 
 นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติ     ตําแหน่ง ครู           เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.  ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานที่ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา มอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลและรว่มพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษากับองค์กรภาครัฐ เอกชน องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

9. ปฎิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 

นางสาวภัทรียา    ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางสาวเสารสิริ  เมืองเจริญ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 

 นางฐิตติยา  จันทาพูน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2.  จัดทําข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ 
 3.  จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุม่บริหารงานบุคคล 
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
นางสาวภัทรียา    ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 

 นางฐิตติยา  จันทาพูน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  เลขานุการ 
      บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์ตําแหน่งและอัตรากําลังตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

2. ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งตามแผนของโรงเรียนให้สอดคล้อง                     
กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งตามนโยบาย  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ดําเนินเก่ียวกับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. งานสรรหา บรรจุแต่งต้ัง  การย้ายและการออกจากราชการ 
 สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน 

นางสาวภัทรียา   ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
 นางฐิตติยา จันทาพูน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว   เลขานุการ 
      บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการตามระเบียบการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังและการโยกย้าย  ตามอํานาจของโรงเรียน                      
ที่ได้รับมอบหมาย 

2. จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 
3. รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแต่งต้ัง  ส่งตัว  ให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือปฏิบัติงานต่อไป 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับขอย้ายของครูและบุคลากร  ทั้งการย้ายเข้าและย้ายออก 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการทั้งก่อนกําหนดและตามกําหนด 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีที่มผีู้กระทําผิดวินัย 
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4. งานเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน

 นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติ    ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 
      บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. เตรียมการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา ความดี  ความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. สรุปและรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
5. งานจัดทาํข้อมูลสารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลา  

นางสาวภัทรียา    ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางฐิตติยา  จันทาพูน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  คณะทํางาน 

 นางสาวสาลีทิพย์  กันทะเตียน ตําแหน่ง ธุรการโรงเรียน  เลขานุการ 
      บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. จัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร รายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
3. จัดทําและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบัน 
4. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างประจํา                    

และลูกจ้างช่ัวคราว ทุกวัน และรวบรวม นําเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา 
5. สรุปการมาปฏิ บั ติ ร าชการของ ข้ าราชการครู   ครู อั ต รา จ้ า ง   ลู กจ้ า งประจํ า                     

และลูกจ้างช่ัวคราว และรายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน 
6. จัดทําแบบฟอร์มการลา 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนําเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
8. รายงานสรุปวันลาประจําปีงบประมาณต่อผู้บริหารและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
6. งานวินัยและรักษาวินัย 

สิบเอกจรัญ สธุาพจน์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน
 นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติ    ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 
      บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการส่งเสริมด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรบัข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. ดําเนินการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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3. แต่งต้ังและสรรหา  คณะกรรมการด้านวินัยและการรักษาวินัย 
4.  ดําเนินการตามระเบียบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านงานวินัยและการ

รักษาวินัยเมื่อมีผู้ถูกลงโทษ 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
6. สรุปและรายงานข้อเท็จจริง  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือดําเนินการต่อไป 

 
7. งานสวัสดิการ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชเูกียรติ 
 นางสาวเพ็ญศรี   แซซ่ิ้น  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 

นางสาวเสารสิริ  เมืองเจริญ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 1.  ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการครู-บุคลากร ให้ใช้จ่ายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ให้บรกิารเบิกจ่ายเงินประกนัอุบัติเหตุแก่นกัเรยีน ครูและบุคลากร ตามขอ้กําหนดของกรมธรรม์ 

3. ดําเนินการสร้างขวัญ  กําลังใจ  แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ 
- วันครบรอบวันเกิด 
- ครูและบุคลากรย้ายเข้า / ย้ายออก / เกษียณ 
- การได้รับการเล่ือนขั้น เลื่อนตําแหน่ง 
- สําเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น 
- ได้รับวิทยฐานะเพ่ิม 

4. ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8. งานพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

สิบเอกจรัญ สุธาพจน์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน 
นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย   คณะทํางาน 
นางนันทพร แซ่หว่าง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย   คณะทํางาน 
นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติ    ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 

      บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้ 

และพัฒนาตนเอง 
2. จัดทําสถิตขอ้มูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 

       3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบอนุญาตประกอบวิชาชพี 
นางสาวภัทรียา    ชัยสมบัติ ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางนันทพร  แซ่หว่าง  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
นางสาวเสารสิริ  เมืองเจริญ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  เลขานุการ 

      บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2. จัดทําบัญชีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5. รายงานข้อมูลผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
10. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 
 นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 

นางสาวมนัสมนณ์ วงศ์เรียน ตําแหน่ง ลูกจา้งช่ัวคราว  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1.   รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.   สนับสนุนข้อมูล  รับทราบ หรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   
3.   ดําเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
4.   จัดทํารายงานการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมในเรือ่งการอนุมัติ   อนุญาต  สั่งการ  เร่งรัด

การดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
5.   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 

 

 

 

 
  กลุ่มบริหารทั่วไป 



                                                โครงสร้างการบริหารกลุม่บริหารทั่วไป 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            
                                                                                                                         

นายปรเมษฐ์  อินเขียว
หัวหน้ากลุ่ม 

1.งานสาํนักงานกลุ่ม 
บริหารทั่วไป 

1. นางวิภา กันสีเวียง 
2.น.ส.รัตตินันท์ ตั้งเพียร 
3.นางชนิสรา ฉิมสงค์ 
4. นายธีรยุทธ มาถา 
5. นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 

6. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 
1. นางเพ็ญศรี   กันแก้ว 
2. นางยลรวี     อินต๊ะ 
3. นางนิติกานต์ ฟองวาริน 
4. นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
5. นางชนิสรา  ฉิมสงค์ 
 
 

3. งานสภานักเรียน 
 
1. นายณฐักร ทูลศริ ิ
2.น.ส.รัตตินันท์ ตั้งเพียร  
3.นายธรียุทธ มาถา 
4.นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์
 

8. งานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์  
2.นางสายรุง้  รักษาดี  
3.น.ส.วรัญญา ไชยตาจักร 
4. น.ส.สิริพักตร์ แจง้ไพร   
5. นายอรรถพล อินต๊ะสืบ 
6. นางสินีนาฏ ชัยเขต 
7. ครูที่ปรึกษา 
8. หัวหน้าระดับ

5. งานปฏิคม 
    
1.นางสินีนาฏ  ชัยเขต  
2.นางเพ็ญศรี  กันแก้ว 
3. นางอลิศลา  ริยะสาร 
4. นางชนิสรา ฉิมสงค ์
 
 
 

นางวิภา   กนัสีเวียง
เลขานุการ 

4.งานรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 
1.นายอรรณพ คํามีสว่าง  
2.นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
3.นายพูนศักดิ์ สุธีชยั 
4. นายอรรถพล อินต๊ะสืบ 
5. นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 

7. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
1.นายปรเมษฐ์ อินเขียว 
2.นายกฤษณ ์ณ ลําปาง 
3.นางวิภา    กันสีเวียง 
4. นางนิติกานต์ ฟองวาริน 
5. นางปิติญา สุวรรณรังษี 
6. นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
 

9. งานกิจการนักเรยีน
9.1. กิจกรรมสง่เสรมิวินัย 
1. นายนคร ชื่นชม 
2. นายอรรณพ คํามีสว่าง 
3. นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
4. นางวิภา กันสีเวียง 
5. หัวหน้าระดับ 
6.ครูที่ปรึกษา 
9.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
1. นางสายรุ้ง  รักษาดี  
2. นางศรีสุนีย์ กันทาเดช 
3. นายพูนศักดิ์ สุธชีัย 
5. นางยลรวี อินต๊ะ 
6.  นายณัฐกร ทูลศิร ิ
7. น.ส.รัตตินันท์ ตั้งเพียร 
8. ครูที่ปรึกษา 9. หัวหน้าระดับ

2.งานอาคารสถานที่
 
1. นายจักรินทร์ ชาวดร 
2. นายพงศ์สุธี   เลศักดิ์ 
3. นายอุดม ทานทาน 
4. ลูกจ้างประจาํ 
 

9.3 กิจกรรมงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 
1. นางวิภา กันสีเวียง 
2. นางเพ็ญศรี  กันแก้ว 
3. นายอรรถพล อินต๊ะสืบ 
4. นางแสงเดือน จิเรณุวัฒน์ 
5. นายเกรียงไกร อภิธนัง 
6. น.ส.สิริพักตร์ แจ้งไพร   
7. นายพูนศักดิ์ สุธีชยั 
8. หัวหน้าระดับ 9. ครูที่ปรึกษา 

10. งานธุรการ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา 
2. นางมยรุัตน์  ตาใจ 
3.น.ส.สาลีทิพย์ กันทะเตียน 
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ภาระงานกลุม่บริหารท่ัวไป 
 

นายปรเมษฐ์    อินเขียว  ตําแหน่ง ครู      หัวหน้ากลุ่ม 

นางวิภา    กันสีเวียง ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไปและงานที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา
มอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปและร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียน 
 6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกลุ่มบริหารทั่วไป 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

นางวิภา   กันสีเวียง ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
นางศรีสุนีย์    กันทาเดช  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 

 นางชนิสรา  ฉิมสงค ์  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง   คณะทํางาน 
  นายธีรยุทธ   มาถา     ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
 น.ส.รัตตินันท์  ต้ังเพียร   ตําแหน่ง ครู     เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการและกํากับติดตามให้เป็นไปตามแผน 

 2.  จัดทําข้อมูลเก่ียวกับงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 3.  ประสานงานกับหัวหน้างานในฝ่าย เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 4.  รับเอกสาร/จัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องและจัดหมวดหมู่เอกสารเข้าแฟ้ม 
 5.  จัดทําแบบฟอร์ม และรวบรวมเอกสารงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 

 6.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย  
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2. งานอาคารสถานท่ี  
 นายจักรินทร ์  ชาวดร   ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
 นายอุดม   ทนทาน    ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นายพิเชษฐ์  แสนนุจา  ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
 นายธงชาติ  จันทาพูล  ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
 นายสุพัฒน์  จันแปงเงิน  ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
 นายอินหวัน  ดวงแสง   ตําแหน่ง ลูกจา้งประจํา  คณะทํางาน 
 นายพงศ์สุธี   เลศักด์ิ   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  1.  ทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงาน  ในงานอาคารสถานที่ 
  2.  จัดทําแผน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ 
  3.  เสนอโครงการของบประมาณ จัดซื้อ จดัจ้าง เก่ียวกับงานอาคารสถานที่ 
 4.  ควบคุม เบิกใช้และดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ 

5.  รับฟังข้อเสนอแนะ  ให้คําปรึกษา  ร่วมแก้ปัญหา  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
6.  ดูแล  กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 
7.  ร่วมทําแผนงานโครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจํา – พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
 8. มอบหมายการปฏิบัติงานประจําวันแก่ลูกจ้างประจํา– พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 9. กํากับ  ดูแล  ติดตามการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา – พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาํ – พนักงานจ้างเหมาบริการ 
10. ดูแล การใช้งานระบบโทรศัพท์ภายใน ของโรงเรียน (นายพงศ์สุธี เลศักด์ิ) 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างประจํา 
    นายพิเชษฐ์  แสนนุจา หัวหน้าลูกจ้างประจํา 
 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1.  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ้ มีหน้าที่ทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถ ทุก
ครั้งหลังการใช้งาน  และหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซ่อมแซม ใหแ้จ้งหัวหน้างาน
บํารุงรักษารถส่วนกลาง 
2.  มอบหมายภาระงาน / กํากับ / ติดตามการทํางานของนักการภารโรง 
3.  จัดทําบัญชีคุมวัสดุ – อุปกรณ์งานประปา 

  4.  ทําความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
   4.1  อาคาร 3  และบริเวณโดยรวม 
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5  ซ่อมระบบประปา สาธารณูปโภคของโรงเรียน 

  6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

นายธงชาติ จันทาพูล หัวหน้างานบํารุงรักษารถส่วนกลาง  
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

  1.  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถตู้ ทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถ ทุกคร้ังหลังการใช้งาน 
  2.  รับเรื่องรายงานการซ่อมแซมรถราชการจากผู้ดูแลรักษารถราชการทุกคัน ติดต่อ
ประสานงานการซ่อมบํารุงรักษารถราชการทุกคัน และกาํกับดูแล จัดทาํทะเบียนควบคุมการดูแลรักษารถ
ราชการทุกคัน 

3.  ดูแล  บํารุงรักษารถส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุกคันอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. อัดสําเนา  วันละ 2  เวลา  คือ  เวลา  09.00  น.  และเวลา  13.00  น.(หรือตามภาระ-

มอบหมายกรณีเร่งด่วน) 
5.  ทําความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

   5.1  หอประชุมอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบ 
   5.2  อาคารโรงฝึกงาน, อาคารพลศึกษา และบริเวณโดยรอบ 
   5.3  อาคารคหกรรม, พระวิษณุ  และบริเวณโดยรอบ 
  7.  ติดต่อประสานงานภายนอกสํานักงาน 
  8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
นายสุพัฒน์ จันแปงเงิน  ลูกจ้างประจํา 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

1. ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์  เครื่องใช้ งานอาคารสถานที่ ร่วมกับลูกจ้างประจํา และขอจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์ที่เก่ียวกับงานอาคารสถานที่โดยผ่านหัวหน้างาน 
2.  ดูแลบํารุงรักษาโรงนํ้าด่ืมของโรงเรียน 

  3.  ทําความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ 
3.1 อาคาร 2  และบริเวณโดยรวม 
3.2 ลานพุทธิญาณมุนี 

  4.  จัดทําบัญชีควบคุมวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 
5.  ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

  6.  กรรมการตรวจ ควบคุมงานก่อสร้างของโรงเรียน 
7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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นายอินหวัน  ดวงแสง   ลูกจ้างประจํา 
 บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถปิกอัพ ทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถ ทุกคร้ังหลังการใช้
งานและหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซ่อมแซม ให้แจ้งหัวหน้างานบํารุงรักษารถ
ส่วนกลาง 
2.  ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ งานอาคารสถานที่ รว่มกับลูกจ้างประจํา และขอจดัซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์ทีเ่ก่ียวกับงานอาคารสถานที่โดยผ่านหัวหน้างาน 

  3.  ทําความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
   3.1  อาคาร 1  และบริเวณโดยรอบ 
   3.2  อาคารศาลาพุทธธรรม, อาคารศิลปะและบริเวณโดยรวม 
  4.  ดูแลบํารุงรักษาโรงนํ้าบาดาลของโรงเรียน และปฏิบัติงานช่างปูน 

5.  เปิดและปิดประตูโรงเรียนด้านทิศตะวันออก เวลา 07.00-07.45 น.เฉพาะช่องคนเข้าออก
และเปิดเวลา16.30น.เฉพาะช่องคนเข้าออก   เปิดประตูใหญ่เวลา 17.00 น. 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หมายเหตุ   

1. นักการเวรให้รับผิดชอบการชักธงชาติลงจากยอดเสา  เวลา 18.00 น. ทุกวันทําการเรียนการสอน  
และในวันเสาร-์อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้ชักธงชาติขึ้นเวลา 08.00 น.  ชักลงเวลา 18.00 น. 

2. นักการเวรให้รับผิดชอบการเปิดประตูด้านทิศใต้ เวลา 15.00 น. ปิดเวลา 17.30 น.  และปิดประตู
โรงเรียนด้านทิศตะวันออก เวลา 18.00 น. 

4.กุญแจ อยู่หอ้งกิจการนักเรียน   
3.การปฏิบัติงานลูกจา้งประจําตามภาระมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ ตามข้อ 1 – 5 

สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ   ในกรณีน้ีให้ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานแต่ละคร้ังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. งานสภานกัเรียน 
 นายณัฐกร  ทูลศิร ิ   ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
 นายธีรยุทธ  มาถา   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์  ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
  นางสาวรัตตินันท์   ต้ังเพียร   ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ  

1. ดูแล ให้คําปรกึษางานสภานักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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3. จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ สรปุรายงาน เผยแพร่ผลการดําเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4. ดําเนินกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ภายในและดําเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 นายอรรณพ    คํามีสว่าง ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
 นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
  นายพูนศักด์ิ  สุธีชัย  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
 นายอรรถพล    อินต๊ะสืบ ตําแหน่ง พนักงานราชการ  คณะทํางาน 
 นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์ ตําแหน่ง ครูผูช่้วย   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ  

1. วางแผน การจัดระบบการจราจร และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสวัสดิศึกษาและการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ครูเวรประจําวัน 
 วันจันทร ์ หัวหน้าเวร นางวิภา กันสเีวียง 

1. นางศุทธินี   ไชยรินทร์ 
2. นางนันทพร   แซ่หว่าง 
3. นางสาวชนัญธิดา พรมมา     
4. นางสายบัว  วรภู     
5. นางสินีนาฏ  ชัยเขต    
6. นางชนิสรา  ฉิมสงค ์   
7. นางยลรวี  อินต๊ะ   
8. นางสาวรัตตินันท์ ต้ังเพียร     
9.นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ   
 
วันอังคาร  หัวหน้าเวร นางสายรุ้ง รักษาดี 
1. นายธวัชชัย  ช่วงวิไล     
2. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ   
3. นางสมศร ี  สวัสดี    
4. นางอลศิลา  ริยะสาร    
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5. นางเสารสิร ิ  เมืองเจริญ 
6. นางสาวสุอัญชัน ปันสีทอง   
7. นายอุดม  ทนทาน   
8. นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี 
9. นางเพ็ญศร ี  กันแก้ว 
 
วันพุธ   หัวหน้าเวร นายพูนศักด์ิ สุธีชัย 
1. นางมยุรัตน์  ตาใจ   
2. นางนิภาวรรณ   วิชัย 
3. นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
4. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์

  5.  นางนภสวรรณ พันพิงค์    
 6.  นายรวี  คิดอ่าน     

7.   นางนิติกานต์ ฟองวาริน     
8.  นายเกรียงไกร อภิธนัง     

 
วันพฤหสับดี   หัวหน้าเวร นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
 1.  นางสาวดารุณี เช้ือเจ็ดตน    
 2. นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติ   
 3.  นายกฤษณ ์  ณ ลําปาง    

4.  นางรุ่งสุรีย์   ช่างปรุง     
5.  นายอนุชิต  โปราหา     
6.  นางสาวสิรพัิกตร์ แจ้งไพร     
7.  นางศรีสุนีย์  กันทาเดช    
8.  นางสาววรัญญา ไชยตาจักร์    
9.   นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์  
 
วันศุกร ์  หัวหน้าเวร นายอรรณพ คาํมีสว่าง 

 1. นายจักรินทร์  ชาวดร  
 2.  นายพงศ์สธีุ  เลศักด์ิ  
 3. นางสุวภัทร   ด้วงแดง  

4.  นางสาวจินตนา รัตนชัย  
5.  นางสาวเพ็ญศร ี แซซ่ิ้น    
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6.  นางจิรานุช  บุญคง   
7.  นายอนุกุล   วังเวียงทอง 

  8. นางสาวอารีรัตน์ เช้ืออ้วน  
 

หน้าที ่  
 ดูแลความเรียบร้อย  คอยกํากับ  ติดตามนักเรียนในแต่ละวันที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกําหนดการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังน้ี 

1. เวรประตูด้านหน้าภาคเช้า(ทิศเหนือ) ไม่น้อยกว่า 2 คน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เวลา  
07.00 น.– 08.00 น. 

2. เวรประตูด้านหน้าภาคกลางวัน(ทิศเหนือ) ไม่น้อยกว่า 1 คน ใหม้าปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เวลา  
11.30 น.– 12.30 น. 

3. เวรโรงอาหารภาคกลางวัน ไม่น้อยกว่า 2 คน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เวลา 11.30 น.– 12.30 น. 
4. เวรประตูด้านหน้าภาคเย็น(ทิศเหนือ) ไม่น้อยกว่า 1 คน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เวลา  

16.00 น.– 17.00 น. 
5. เวรประตูด้านรถรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเย็น ไม่น้อยกว่า 2 คน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เวลา  

16.00 น.– 17.00 น. 
 
5.  งานปฏิคม 

นางสินีนาฎ ชัยเขต     ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางเพ็ญศรี   กันแก้ว      ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 

  นางชนิสรา  ฉิมสงค์     ตําแหน่ง อัตราจ้าง   คณะทํางาน 
นางอลิศลา ริยะสาร     ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. จัดทําโครงการ   วางแผนการปฏิบัติงานในด้านปฏิคมของโรงเรียน โดยประสานงาน                        

กับงานที่เก่ียวข้อง 
2. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับงานปฏิคม 
3. จัดทําทะเบียน  ดูแล  รักษา   พัสดุงานปฎิคม 
4. จัดทําระเบียบ  มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานปฏิคม 
5. ให้บริการงานด้านปฏิคมกับผู้ที่มาขอใช้บริการ 
6. ให้บริการแก่คณะศึกษาดูงานและหน่วยงานอ่ืนที่เข้าเย่ียมในนามของโรงเรียน 
7. ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านปฏิคม 
8. ปฏิบัติปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. งานส่งเสรมิสุขภาพ อนามัย 
นางเพ็ญศรี     กันแก้ว  ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
นางยลรวี       อินต๊ะ  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
นางศรีสุนีย์   กันทาเดช  ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
นางนิติกานต์    ฟองวาริน ตําแหน่ง พนักงานราชการ  คณะทํางาน 
นางชนิสรา    ฉิมสงค ์  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง   เลขานุการ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1.  ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในโรงเรียน 
2.  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ราคาอาหาร เครื่องด่ืม และสินค้าในโรงอาหารร้านค้า 

สวัสดิการ และโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือข้อตกลง 
3.  ควบคุม ความสะอาด ความเรียบร้อยของโรงอาหาร และห้องนําครู นักเรียน ให้ถกูต้อง

ตามหลักสุขอนามัย 
4. ควบคุมกํากับดูแลโรงน้ําด่ืม ใหถู้กสุขอนามัย 
5.  เป็นกรรมการพิจารณา ดําเนินการกับร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง  
6.  ให้ผู้ประกอบการตรวจสุขภาพ ปีละ  1  ครั้ง โดยใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 

เท่าน้ัน 
7.  ดูแล กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน 
8.  จัดทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล และปฏิทินการ 

ปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
9.   จัดเคร่ืองมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การปฐมพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑ์ให้พร้อมและใช้การ

ได้ 
10.   ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่มาใช้บริการ 
11.   ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองกรณีนักเรียนเจ็บป่วยหนัก 
12. ส่งเสริมจัดทําประกันสุขภาพแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ติดต่อประสานงาน                     

กับหน่วยงานสาธารณสุขหรือที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การส่งเสริม สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ 
13.  ช่ังนํ้าหนัก วัดส่วนสูง นักเรียน ตรวจสุขภาพประจําปีครูและนักเรียนภาคเรียนละ1  ครั้ง 
14.  จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
7. งานส่งเสรมิประเพณี ศลิปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

นายปรเมษฐ์   อินเขียว  ตําแหน่ง ครู     หัวหน้างาน 
นางวิภา        กันสีเวียง ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
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นายกฤษณ์  ณ ลําปาง ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
  นางปิติญา   สุวรรณรังษ ี ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
  นายชาติชาย   ไตรพิริยะ  ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
  นางนิติกานต์   ฟองวาริน ตําแหน่ง พนักงานราชการ  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมและวางแผนการปฏิบัติงานประจําปี 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ให้กับผู้เรียน โดยให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
3. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ วิทยากร ปราชญ์ ภูมิ

ปัญญาเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี  
4. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงแสนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
5. จัดทําข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6. ปฏิบัติปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8. งานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นางแสงเดือน    จิเรณุวัฒน์  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
นางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร   ตําแหน่ง ครูผูช่้วย  คณะทํางาน 
นางสินีนาฏ   ชัยเขต    ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 

  นายอรรถพล   อินต๊ะสืบ   ตําแหน่ง พนักงานราชการ  คณะทํางาน 
  หัวหน้าระดับ         คณะทํางาน 

ครูที่ปรึกษา         คณะทํางาน 
นางสาววรัญญา  ไชยตาจักร์  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง  คณะทํางาน 

  นางสายรุ้ง  รักษาดี   ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. วางแผน จัดทาํโครงการ  
2. จัดทํามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านรู้จักนักเรียน 

เป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา และสง่ต่อนักเรียนที่มีปัญหา 
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
5. จัดทําระบบสารสนเทศระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
6. จัดทําบันทึกการเข้าแถวของนักเรียน บันทกึการเข้าเรียน จัดทําสถิติและประสานงานกับงาน

ส่งเสริมวินัยเพ่ือแก้ไขปัญหา 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ครูหัวหน้าระดับ  
1. นางวิภา  กันสีเวียง  หัวหน้าระดับ ม.1 
2. นางสายรุ้ง  รักษาดี   หัวหน้าระดับ ม.2 
3. นายพูนศักด์ิ  สุธีชัย    หัวหน้าระดับ ม.3 
4. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ  หัวหน้าระดับ ม.4 
5. นายอรรณพ  คํามีสว่าง  หัวหน้าระดับ ม.5 
6. นางปิติญา   สุวรรณรังษ ี  หัวหน้าระดับ ม.6 

 
  รองหัวหนา้ระดับ 

1.  นางเพ็ญศรี  กันแก้ว   รองหัวหน้าระดับ ม.1 
2.  นางยลรวี  อินต๊ะ   รองหัวหน้าระดับ ม.2 
3.  นายนิวัฒน์   ผ่านวัฒนภักดี  รองหัวหน้าระดับ ม.3 
4.  นางสาวดารุณี เช้ือเจ็ดตน  รองหัวหน้าระดับ ม.4 
5. นายกฤษณ ์  ณ ลําปาง  รองหัวหน้าระดับ ม.5 
6. นางมยุรัตน์    ตาใจ    รองหวัหน้าระดับ ม.6 

หน้าที ่ 1.  วางแผนดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนานักเรียนในระดับช้ันร่วมกับฝ่ายบริหาร
และครูที่ปรึกษา 
 2.  ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน และร่วมมือกับครูทีป่รึกษาในการควบคุม ดูแล พัฒนานักเรียน
ในระดับช้ันที่รับผิดชอบให้มีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ มีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนในระดับช้ัน 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ครูที่ปรึกษา 

  1. ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 
 1.1 นางเพ็ญศรี   กันแก้ว   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 1.2 นางนภสวรรณ พันพิงค์    ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
 1.3 นางสาวรัตตินันท์ ต้ังเพียร   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
 

2. ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 
 2.1 นางสาวชนัญธิดา พรมมา   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 2.2 นางสายบัว  วรภู    ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 



 57

 2.3 นางสินีนาฏ  ชัยเขต    ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
2.4 นางชนิสรา  ฉิมสงค ์   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
2.5 นางยลรวี  อินต๊ะ   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
2.6 นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
 

  3. ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 
 3.1  นายธวัชชัย  ช่วงวิไล    ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 3.2  นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  
 3.3  นางสมศรี  สวัสดี   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
  3.4  นางเสารสิริ   เมืองเจริญ  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 3.5  นางอลิศลา  ริยะสาร   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

3.6  นายนิวัฒน์  ผ่านวัฒนภักดี  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
3.7  นางสาวสุอัญชัน ปันสีทอง  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
3.8  นายอุดม  ทนทาน   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
3.9  นายรวี  คิดอ่าน   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
 
4. ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 

 4.1  นางสาวดารุณี เช้ือเจ็ดตน  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 4.2  นางนิภาวรรณ   วิชัย   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 4.3  นางนันทพร  แซ่หว่าง   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

4.4  นางสาวอารีรตัน์ เช้ืออ้วน   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
4.5  นายณัฐกร   ทูลศิร ิ   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
4.6  นายพงศ์สุธี   เลศักด์ิ    ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
4.7  นายเกรียงไกร  อภิธนัง    ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
 
5. ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5 

 5.1  น.ส.ภัทรยีา  ชัยสมบัติ  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
 5.3  นายกฤษณ์  ณ ลําปาง  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

5.4  นางรุ่งสุรีย์   ช่างปรุง   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
5.5  นายอนุชิต  โปราหา   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
5.6  นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพร   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
5.7  นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

  5.8  นางศรีสนีุย์  กันทาเดช  ครทูี่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
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5.9  นางสาววรัญญา ไชยตาจักร์  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
5.10  นายทัตเทพ จงอมรรักษ์  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

   
6. ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 

 6.1  นางศุทธินี   ไชยรินทร์  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
 6.2  นางมยุรัตน์   ตาใจ   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
 6.3  นางสาวจินตนา รัตนชัย   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

6.4  นางสุวภัทร  ด้วงแดง   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
6.5  นางปิติญา  สุวรรณรังษ ี  ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

  6.6 นายธีรยุทธ   มาถา    ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
6.7  นางสาวเพ็ญศร ี แซซ่ิ้น   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
6.8  นายอนุกุล   วังเวียงทอง   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
6.9  นางจิรานุช  บุญคง   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
6.10  นายจักรินทร ์ ชาวดร   ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 

 
หน้าที ่

1. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนที่รับผิดชอบตามกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อ
นักเรียนที่มีปัญหา 

2. ประสานงาน ร่วมมือกับผูป้กครองในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
 9.  งานกิจการนักเรียน แบง่ออกเป็น 3 งาน 

  9.1 กิจกรรมสง่เสริมวินัย 
นายนคร   ช่ืนชม   ตําแหน่ง ครู    หัวหน้างาน 
นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหน่ง ครู    คณะทํางาน 
นายอรรณพ  คํามีสว่าง ตําแหน่ง ครู     คณะทํางาน 
หัวหน้าระดับ          คณะทํางาน 

   ครูที่ปรึกษา          คณะทํางาน 
  นางวิภา    กันสีเวียง ตําแหน่ง ครู    เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. วางแผน จัดทาํโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมระเบียบวินัย 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการสง่เสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน 
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3. ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน 
4. จัดทําข้อมูลเก่ียวกับทะเบียนประวัติ และจัดทําแผนพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

ของนักเรียนที่ต้องปรับพฤติกรรม 
5. พัฒนาคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7. ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน 

     8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  9.2 กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    นางสายรุ้ง  รักษาดี   ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
   นางยลรวี   อินต๊ะ   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
   นายพูนศักด์ิ           สุธีชัย   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
   นางสาวรัตตินันท์  ต้ังเพียร   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
   นายณัฐกร  ทูลศิร ิ   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
   หัวหน้าระดับ         คณะทํางาน 
   ครูที่ปรึกษา         คณะทํางาน  
   นางศรีสุนีย์   กันทาเดช  ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. วางแผน จัดทาํโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียน 
3. ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรบันักเรียน 

 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  9.3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 
  นางวิภา  กันสีเวียง    ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นางเพ็ญศรี  กันแก้ว   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นางแสงเดือน    จิเรณุวัฒน์   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นายเกรียงไกร   อภิธนัง   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพร   ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 
 นายอรรถพล   อินต๊ะสืบ    ตําแหน่ง พนักงานราชการ คณะทํางาน 
 หัวหน้าระดับ         คณะทํางาน 
 ครูที่ปรึกษา         คณะทํางาน 

  นายพูนศักด์ิ  สุธีชัย   ตําแหน่ง ครู   เลขานุการ 
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บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทาํโครงการสถานศึกษาสีขาว และการดําเนินงานตามมาตรฐานการต่อต้านสิ่งเสพติด
และอบายมุข  

2. ดําเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 
3. ติดตาม ประเมินผล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและ

อบายมุข 
4. สรุปรายงาน เตรียมรับการประเมินสถานศกึษาสีขาว และมาตรฐานต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 

        5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
10.  งานธุรการ 
 นางกิ่งกาญจน์  ใจจุมปา  ตําแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
 นางมยุรัตน์  ตาใจ  ตําแหน่ง ครู   คณะทํางาน 

นางสาวสาลีทิพย์  กันทะเตียน ตําแหน่ง ธุรการโรงเรียน  เลขานุการ 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

10.1  การรับหนังสือ 

1.  รับหนังสือทางระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE  ทุกวันทําการ 
2.  จัดลําดับความสําคัญหนังสือเร่งด่วน  เพ่ือดําเนินการก่อนหลัง      
3.  ประทับตรารับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือ (จัดเรียงลําดับหนังสือรับตามปีปฏิทิน โดยเริ่ม

ต้ังแต่ 001) 
4.   เสนอหัวหน้ากลุ่มอํานวยการพิจารณาเรียนเสนอผู้อํานวยการ 
5.   ผู้อํานวยการพิจารณาสั่งการ 
6.  แจ้งผู้เก่ียวข้องรับทราบ 
7.  ลงบันทึกการปฏิบัติในทะเบียนรับหนังสอื  เพ่ือการติดตามดําเนินการต่อไป 
8.  หนังสือรับหากดําเนินการเสร็จสิ้นตามสั่งการแล้ว จึงจัดแยกประเภทหนังสือเพ่ือเก็บเข้าแฟ้ม

เอกสาร 
10.2  การโต้ตอบหนังสือราชการ 

1.   จัดทําหนังสือโต้ตอบกรณีรับหนังสือจากหน่วยงานอ่ืนและตอบกลบั (หากหนังสอืรับต้อง
ดําเนินการต่อเน่ือง 

2.  จัดทําหนังสือราชการกรณีโรงเรียนจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานอ่ืน (เจ้าของเรื่องกรอกแบบฉบับร่าง
เพ่ือจัดทําหนังสือ) 

3.  ลงทะเบียนคุมหนังสือส่ง โดยจัดเรียงตามปีปฏิทิน (เริม่ต้ังแต่ 001)  
4.   นําเสนอหัวหน้างานธุรการ  ตรวจสอบแก้ไข และเสนอหัวหน้ากลุ่มอํานวยการตรวจเสนอ 
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5.  นําเสนอผู้อํานวยการพิจารณาลงนาม 
6.  จัดส่งหนังสือต้นฉบับไปหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.  จัดเก็บสําเนาหนังสือส่งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 

10.3  การขอหนังสือรับรอง 
1.  รับแบบคําร้องการขอหนังสือรับรองจากผู้เก่ียวข้อง 
2.  ตรวจสอบและจัดพิมพ์ 
3.  เสนอหัวหน้างานธุรการตรวจสอบความถูกต้อง  และเสนอหัวหน้ากลุ่มอํานวยการตรวจเสนอ 

เพ่ือให้ผู้อํานวยการพิจารณาลงนาม 
4.  ผู้ร้องขอรับหนังสือรับรอง (ฉบับจริง) 
5.  จดัเก็บสําเนาเข้าแฟ้มเอกสาร 

10.4  การจัดทําคําสั่งของโรงเรียน 
1.  กรณีได้รับสั่งการจากผู้อํานวยการ / หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานราชการ 
2.  กรณีผู้อํานวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย  พิจารณาอนุมัติให้ไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ดําเนินการดังน้ี 
 1)  จัดทําคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานราชการตามกรอบภาระงานในแต่ละเรื่องที่มอบหมาย 
 2)  ลงทะเบียนคุมเลขทีค่ําสัง่ จัดเรียงตามปีปฏิทิน เริ่มต้ังแต่  001 

3)  เสนอหัวหน้างานธุรการตรวจสอบความถูกต้อง  และเสนอหัวหน้ากลุ่มอํานวยการตรวจ
เสนอ เพ่ือให้ผูอํ้านวยการพิจารณาลงนาม 

10.5  การรับแบบบันทึกข้อความ 
1.  รับแบบบันทึกข้อความจากผู้เก่ียวข้อง 
2.  ลงทะเบียนรับ จัดเรียงเลขรับตามปีปฏิทินโดยเริ่มต้ังแต่  001 
3.  นําเสนอหัวหน้ากลุ่มอํานวยการพิจารณานําเสนอผู้อํานวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
4.  แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  และปฏิบัติ 
5.  จัดเก็บต้นฉบับบันทึกข้อความ / บางกรณีจัดเก็บฉบับสําเนาแทน เช่น เอกสารทางการเงิน 

10.6  การเก็บรักษาหนังสอืราชการ 
การดําเนินการตามหนังสือสั่งการ เมื่อดําเนินการเสรจ็เรยีบร้อยแล้วจะจดัเก็บ  โดยแยกประเภทของ

หนังสือและจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารเพ่ือความสะดวกในการค้นหา 


