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สารบัญ
เรื่อง
คําสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่ 398/2564
เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
 โครงสรางการบริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
 กลุมบริหารวิชาการ
โครงสรางการบริหารกลุมบริหารวิชาการ
ภาระงานกลุมบริหารวิชาการ
 กลุมบริหารงานบุคคล
โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานบุคคล
ภาระงานกลุมบริหารงานบุคคล
 กลุมนโยบายและแผนงาน
โครงสรางการบริหารกลุมนโยบายและแผนงาน
ภาระงานกลุมนโยบายและแผนงาน
 กลุมบริหารทั่วไป
โครงสรางการบริหารกลุมบริหารทั่วไป
ภาระงานกลุมบริหารทั่วไป
 กลุมกิจการนักเรียน
โครงสรางการบริหารกลุมกิจการนักเรียน
ภาระงานกลุมกิจการนักเรียน
 กลุมอํานวยการ
โครงสรางการบริหารกลุมอํานวยการ
ภาระงานกลุมอํานวยการ
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คําสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ที่ 398/2564
เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
…………………………………………………………………………
เพื่ อให การบริการจั ดการตามโครงสรางการบริห ารสถานศึกษา เป น ไปอยางมีป ระสิทธิภ าพ สอดคล องกั บ
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และแนวทาง
การบริหารโรงเรียนนิตบิ ุคคล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบ
อํ า นาจการปฏิ บั ติ ร าชการแทนเกี่ ย วกั บ พนั ก งานราชการ สั่ ง ณ วั น ที่ 22 ธั น วาคม พ.ศ. 2551 คํ าสั่ งสํ านั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 9/2546 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางประจํา สั่ง ณ วันที่
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอํานาจ
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงขอมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายบริหาร
1. นายศุภวิศว
ตาหลา
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
2. นางอสมาภรณ
อักษร
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและกลุมบริหารงานบุคคล
3. นายรวินทโชติ
สุทะกุล
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนงาน,กลุมบริหารทั่วไป,
กลุมกิจการนักเรียนและกลุมอํานวยการ
4. นายปรเมษฐ
อินเขียว
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการสถานศึกษาและหัวหนากลุมกิจการนักเรียน
5. นายธวัชชัย
อุนกาศ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
6. นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมอํานวยการ
7. นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
8. นางรุงสุรีย
ชางปรุง
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมนโยบายและแผนงาน
9. นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
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มีหนาที่ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรงานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความรู
เสริมสรางความเข าใจในการทํ างาน นิ เทศกํากับ ติดตามการดําเนิน งานให เปน ไปดวยความเรีย บรอย ปฏิ บัติตาม
นโยบาย และสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารวิชาการ
1. นางอสมาภรณ
อักษร
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
รองประธานกรรมการ
3. นางปติญา
สุวรรณรังษี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
4. นางนันทพร
แซหวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
5. นายปยพงษ
ไมมีเหตุ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
6. นายธวัชชัย
อุนกาศ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
7. นายนิธิภัทร
พรมมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
8. น.ส.พัสกร
บุญเรืองศรี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
9. นางสมศรี
สวัสดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
10. นางวิภา
กันสีเวียง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
11. นายพงศสุธี
เลศักดิ์
ตําแหนง ครู
กรรมการ
12. นางสุนิสา
ศรีอินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
13. นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู
กรรมการ
14. นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
กรรมการ
15. นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
16. นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
17. นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
18. น.ส.รัชฎา
19. นายธีรยุทธ
มาถา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
20. นายนิวัฒน
ผานวัฒนภักดี ตําแหนง ครู
กรรมการ
กรรมการ
21. น.ส.ศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
22. น.ส.รัชนี
วงคตะวัน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
23. นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ ตําแหนง ครู
กรรมการ
24. นายอนุชิต
โปราหา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
25. น.ส.จินตนา
รัตนชัย
ตําแหนง ครู
กรรมการ
26. ร.ต.ท.ปฎิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
27. นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
กรรมการ
28. นายจักรินทร
ชาวดร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
29. น.ส.อภิลดา
ขันคํา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
30. น.ส.ชรินทรทร
บุญมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
31. นายวิธวินท
จันทรลือ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
32. น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
33. นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
34. น.ส.พัชรา
เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
35. น.ส.กนกวรรณ
ลือศักดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
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36. นายวุฒิกร
ปองตัน
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
37. นายสาธิต
อิงอาน
ตําแหนง พนักงานราชการ
กรรมการ
38. นายกฤษณะ
จันทรเต็ม
ตําแหนง พนักงานราชการ
กรรมการ
39. น.ส.ชัญญานุช
อิ่นคํา
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
40. น.ส.ตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
41. น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงคชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
42. นายคุณานนท
จันทรบํารุง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
กรรมการ
43. นายเกียรติศักดิ์
ทองอินทร
ตําแหนง ครูอัตราจาง
44. น.ส.อารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล
1. นางอสมาภรณ
อักษร
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
รองประธานกรรมการ
3. น.ส.รัชนี
วงคตะวัน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
4. น.ส.ศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
กรรมการ
5. ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
6. น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงศชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
7. นายเกียรติศักดิ์
ทองอินทร
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
8. น.ส.จิราภรณ
บุญณะ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
9. นายเอก
กีณณเกชยางคกูร ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.3 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมนโยบายและแผนงาน
1. นายรวินทโชติ
สุทะกุล
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางรุงสุรีย
ชางปรุง
ตําแหนง ครู
รองประธานกรรมการ
3. นางปติญา
สุวรรณรังษี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
4. นางนิภาวรรณ
วิชัย
ตําแหนง ครู
กรรมการ
5. นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
6. นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
กรรมการ
7. นางสุนิสา
ศรีอินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
8. นายอรรณพ
คํามีสวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
9. นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง ครู
กรรมการ
10. นายธีรยุทธ
มาถา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
11. นายจักรินทร
ชาวดร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
12. นายทัตเทพ
จงอมรรัตน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
13. น.ส.โปรดปราน
คําเปลว
ตําแหนง ครู
กรรมการ
14. ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
15. นางนันทพร
แซหวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
16. น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
17. นางจินตนา
ยศดี
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
18. น.ส.พัชรา
เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
19. น.ส.กนกวรรณ
ลือศักดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
20. นายวุฒิกร
ปองตัน
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ

21. น.ส.ญาณิชสา
ใจยะกวาง
22. น.ส.ชัญญานุช
อิ่นคํา
23. นางวิจิตรา
ฤาชา
2.4 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารทั่วไป
1. นายรวินทโชติ
สุทะกุล
2. นายธวัชชัย
อุนกาศ
3. นายทัตเทพ
จงอมรรัตน
4. นายณัฐกร
ทูลศิริ
5. นายกฤษณ
ณ ลําปาง
6. นางนภัสร
พันพิงค
7. นายจักรินทร
ชาวดร
8. นายนิวัฒน
ผานวัฒนภักดี
9. น.ส.อภิลดา
ขันคํา
10. น.ส.ชรินทรทร
บุญมา
11. นายเมธิชัย
ชัยมินทร
12. น.ส.ลดาวัลลิ์
วงศใหญ
13. ร.ต.ท.ปฎิญญา
เมืองมา
14. น.ส.รัชฎา
ตาใจ
15. นายวิธวินท
จันทรลือ
16. น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
17. นายวุฒิกร
ปองตัน
18. นายสาธิต
อิงอาน
19. นายเกริกพล
ขัตตะ
20. นายเกียรติศักดิ์
ทองอินทร
21. นายพิเชษฐ
แสนนุจา
22. นายธงชาติ
จันทาพูล
23. นายอินหวัน
ดวงแสง
24. นายสุพัฒน
จันแปงเงิน
25. น.ส.ณฐินี
ศิริโสภณ
26. นายวิสุทธิ์
ธิงาเครือ
27. นางเพ็ญศรี
แสนนุจา
28. นางสายทอง
ดวงแสง
29. นางทราย
คํายาว
30. นายปุด
แสงตาล
31. นางบัว
แสงตาล
32. น.ส.พัชรา
เจตบุตร

ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูผูชวย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
ตําแหนง ครู
รองประธานกรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
ตําแหนง พนักงานราชการ
กรรมการ
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
ตําแหนง ลูกจางประจํา
กรรมการ
ตําแหนง ลูกจางประจํา
กรรมการ
ตําแหนง ลูกจางประจํา
กรรมการ
ตําแหนง ลูกจางประจํา
กรรมการ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
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2.5 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมกิจการนักเรียน
1. นายรวินทโชติ
สุทะกุล
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายปรเมษฐ
อินเขียว
ตําแหนง ครู
รองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ
วิชัย
ตําแหนง ครู
กรรมการ
4. นายมนัส
ทองคํา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
5. นายทัตเทพ
จงอมรรัตน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
6. นางนันทพร
แซหวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
7. นายปยพงษ
ไมมีเหตุ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
8. นายเอก
กีณณเกชยางคกูร ตําแหนง ครู
กรรมการ
9. นายนิธิภัทร
พรมมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
10. น.ส.พัสกร
บุญเรืองศรี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
11. นางสมศรี
สวัสดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
12. นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
13. นางวิภา
กันสีเวียง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
14. นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
กรรมการ
15. นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
16. นายพงศสุธี
เลศักดิ์
ตําแหนง ครู
กรรมการ
17. นางสุนิสา
ศรีอินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
18. นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู
กรรมการ
19. นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
20. นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
21. นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
22. นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
23. นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง ครู
กรรมการ
24. น.ส.รัชฎา
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
25. นางปติญา
สุวรรณรังษี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
26. นายกฤษณ
ณ ลําปาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
27. น.ส.อารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
28. น.ส.ศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
กรรมการ
29. น.ส.โปรดปราน
คําเปลว
ตําแหนง ครู
กรรมการ
30. นายเมธิชัย
ชัยมินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
31. น.ส.ลดาวัลลิ์
วงศใหญ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
32. น.ส.รัชนี
วงคตะวัน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
33. นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ ตําแหนง ครู
กรรมการ
34. น.ส.จินตนา
รัตนชัย
ตําแหนง ครู
กรรมการ
35. นายอนุชิต
โปราหา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
36. ร.ต.ท.ปฎิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
37. นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
กรรมการ
38. นายจักรินทร
ชาวดร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
33. น.ส.อภิลดา
ขันคํา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
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34. น.ส.ชรินทรทร
บุญมา
39. นางรุงสุรีย
ชางปรุง
40. นายอรรณพ
คํามีสวาง
41. นายธีรยุทธ
มาถา
42. นายนิวัฒน
ผานวัฒนภักดี
43. นายวิธวินท
จันทรลือ
44. น.ส.กนกวรรณ
ลือศักดิ์
45. น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
46. น.ส.พัชรา
เจตบุตร
47. นายวุฒิกร
ปองตัน
48. นางวิจิตรา
ฤาชา
49. นางจินตนา
ยศดี
50. นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
51. นางนิติกานต
ฟองวาริน
52. นายสาธิต
อิงอาน
53. นายกฤษณะ
จันทรเต็ม
54. น.ส.ญาณิชสา
ใจยะกวาง
55. น.ส.ชัญญานุช
อิ่นคํา
56. น.ส.ตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
57. น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงศชัย
58. นายเกริกพล
ขัตตะ
59. นายคุณานนท
จันทรบํารุง
60. นายเกียรติศักดิ์
ทองอินทร
61. นางนภัสร
พันพิงค
2.6 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมอํานวยการ
1. นายรวินทโชติ
สุทะกุล
2. นางมยุรัตน
ตาใจ
3. นายพงศสุธี
เลศักดิ์
4. น.ส.จินตนา
รัตนชัย
5. นายอนุชิต
โปราหา
6. นางสินีนาฎ
ชัยเขต
7. นายจักรินทร
ชาวดร
8. น.ส.อภิลดา
ขันคํา
9. น.ส.ชรินทรทร
บุญมา
10. น.ส.ศิรประภา
บัวคอม
11. นายเมธิชัย
ชัยมินทร
12. น.ส.โปรดปราน
คําเปลว
13. น.ส.พัชรา
เจตบุตร
14. น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
15. นายวุฒิกร
ปองตัน

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง พนักงานราชการ
ตําแหนง พนักงานราชการ
ตําแหนง พนักงานราชการ
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
ตําแหนง ครู
รองประธานกรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครูครูผูชวย
กรรมการ
ตําแหนง ครูครูผูชวย
กรรมการ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
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16. นายคุณานนท
จันทรบํารุง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
17. นายสุพัฒน
จันแปงเงิน
ตําแหนง ลูกจางประจํา
กรรมการ
18. น.ส.ตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
19. นางนิชาภา
จันทาพูน
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
20. น.ส.สุณิษา
แสนจันทร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
21. น.ส.จิราภรณ
บุญณะ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
22. น.ส.ณฐินี
ศิริโสภณ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
23. นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินงานตามขอ 2.1 – 2.6 มีหนาที่
ปฏิบัติงานตามเอกสารมอบหมายภาระงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ให
ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
ใหผูที่ไดรับการมอบหมายหนาที่ตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ และรับผิดชอบอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายศุภวิศว ตาหลา)
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

โครงสรางการบริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ผูอํานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ชมรมครู-ผูปกครอง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

สมาคมศิษยเกาฯ

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
กลุมบริหารวิชาการ

กลุมบริหารงานบุคคล

1. งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
2. งานวางแผนงานดานวิชาการ
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. งานรับนักเรียนและทะเบียนวัดผล
5. งานจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
7. งานวิจัยในชั้นเรียนและงานนิเทศ
ในสถานศึกษา
8. งานพัฒนานวัตกรรมและแหลงเรียนรู
9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
10.งานประสานงานเกี่ยวกับวิชาการ
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
11. งานแนะแนว
12. งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
13. งานสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ
14. งานจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา

1. งานสํานักงานกลุมบริหารงาน
บุคคล
2. งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
3. งานสรรหา บรรจุแตงตั้ง การ
ยายและการออกจากราชการ
4. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
5. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ
รายงานการมาปฏิบัติราชการและ
การลา
6. งานวินัยและการรักษาวินยั
7.งานสวัสดิการสงเสริมและยกยอง
เชิดชูเกียรติ
8.งานพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
กลุมนโยบายและแผนงาน
1. งานสํานักงานกลุมนโยบายและ
แผนงาน
2. งานนโยบายและแผนงาน
3. งานประกันคุณภาพภายใน
4. งานรานคาสวัสดิการโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร
6. งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน

กลุมบริหารทั่วไป

กลุมกิจการนักเรียน

1. งานสํานักงานกลุมบริหาร
ทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่
3. งานตกแตงสถานที่
4. งานรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
5. งานโสตทัศนศึกษา
6. งานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตสถานศึกษา
7. งานธนาคารโรงเรียน
8. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย

1. งานสํานักงานกลุมกิจการ
นักเรียน
2. งานสงเสริมวินัยและ
คุณธรรม จริยธรรม

2.1 งานสงเสริมวินัย
2.2 งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.3 งานปองกันและแกไขปญหา
สิ่งเสพติดและอบายมุข
2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

3. งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.2 งานสภานักเรียน
3.3 งานระบบกลองวงจรปด
3.4 งานคุมครองและพิทกั ษสิทธิ
เด็ก

กลุมอํานวยการ
1. งานธุรการ
2. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา
5. งานปฏิคม
6. งานประชาสัมพันธ
7. งานยานพาหนะ
8. งานโรงน้ําดื่ม
9. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กลุมบริหารวิชาการ

โครงสรางการบริหารกลุมบริหารวิชาการ
นายอนุกลู วังเวียงทอง
หัวหนากลุม
1.งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
1.นางศรีสุนีย กันทาเดช
2.น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร
3.นายกฤติกร ยอดผานเมือง

2. งานวางแผนงานดานวิชาการ
1.นายอนุกูล วังเวียงทอง
2.นางสายรุง รักษาดี
3.นางสินีนาฎ ชัยเขต
4.นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
5.นางรัตตินันท ทูลศิริ
6.นางสาวอารีรัตน เชื้ออวน

6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู

6.1 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

1.นายอนุกูล วังเวียงทอง
2.นางรัตตินนั ท ทูลศิริ
3.น.ส.อารีรัตน เชือ้ อวน
4.นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร

6.2 งานแผนการจัดการเรียนรูฯ
1.นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
2.น.ส.กนกวรรณ ลือศักดิ์

6.3 กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ

1.น.ส.อารีรัตน เชือ้ อวน 2.นางวิภา กันสีเวียง
3.หัวหนากลุมสาระฯ 4.นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร

6.4 งานพัฒนากลุมสาระ (หน.กลุมสาระ)

1.นายพงศสุธี เลศักดิ์ 2.นายธีรยุทธ มาถา
3.นายณัฐกร ทูลศิริ 4.น.ส.ศิรประภา บัวคอม
5.นางนันทพร แซหวาง 6.นายนิธิภทั ร พรมมา
7.นางปติญา สุวรรณรังษี 8.นางสินีนาฎ ชัยเขต
9.นายนิมติ ร ไตรบุญรักษ 10.น.ส.รัชฎา ตาใจ
11.นางศรีสนุ ีย กันทาเดช

6.5 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ

1. นางสายรุง รักษาดี 2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน

6.6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกระดับ

1. นายนิธิภัทร พรมมา 2. นายธวัชชัย อุนกาศ
3. น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี 4. นายเกริกพล ขัตตะ

1.นางสาวอารีรัตน เชื้ออวน
2.นางรัตตินันท ทูลศิริ
3.นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร
4.นางสาวกนกวรรณ ลือศักดิ์

7. งานวิจัยในชั้นเรียนและ
งานนิเทศในสถานศึกษา
7.1 งานวิจัยในชั้นเรียน

1. นางสมศรี สวัสดี
2. น.ส.กนกวรรณ ลือศักดิ์

7.2 งานนิ เ ทศภายในตรวจติ ด ตาม
กํา กับ คุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด การ
เรียนการสอน
1. รองฯ อสมาภรณ อักษร
2. นายพงศสุธี เลศักดิ์
3. นายณัฐกร ทูลศิริ
4. นางสาวศิรประภา บัวคอม
5. นางนันทพร แซหวาง
6. นายนิธิภัทร พรมมา
7. นางปติญา สุวรรณรังษี
8. นางสินีนาฎ ชัยเขต
9. นายธีรยุทธ มาถา
10. นายนิมติ ร ไตรบุญรักษ
11. น.ส.รัชฎา ตาใจ

3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4. งานรับนักเรียนและทะเบียนวัดผล
4.1 งานวัดและประเมินผลฯ

1. นายอนุกูล วังเวียงทอง 2. นางศรีสุนีย กันทาเดช
3. นางรัตตินันท ทูลศิริ 4. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน
5. นางสายรุง รักษาดี 6.นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
7. นางสินีนาฎ ชัยเขต 8. นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร
9. น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร 10. นายกฤติกร ยอดผานเมือง

4.2 งานจัดทําสํามะโนนักเรียนฯ

1. นางสินีนาฎ ชัยเขต 2. นางศรีสุนีย กันทาเดช
3. น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร

8. งานพัฒนานวัตกรรมและแหลงเรียนรู

8.1 งานพัฒนานวัตกรรมและแหลงเรียนรู
1.นางสายรุง 2.น.ส.กนกวรรณ
3.นายกฤษณะ

8.2 งานหองสมุด

1.น.ส.รัชนี วงคตะวัน
2.นางสุนิสา ศรีอินทร
8.3 งานหองมัลติมีเดีย
1.นายวิธวินท 2.ร.ต.ท.ปฏิญญา
8.4 งานกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
1.นายชาญวิทย

10. งานประสานงานเกี่ยวกับ
วิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา

10.1 งานประสานงานฯ
1. นายอนุกูล 2. น.ส.อารีรัตน
10.2 งานนักศึกษาฝกประสบการณฯ
1. นางรัตตินนั ท 2. น.ส.อารีรตั น

11. งานแนะแนว

9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
9.1 กิจกรรมลูกเสือ
1. นายนิธิภทั ร

2. นายนิวัฒน

9.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
1. นายธวัชชัย
3. นางสมศรี

2. นายณัฐกร
4. น.ส.พัสกร

1. ร.ต.ท.ปฏิญญา

2. น.ส.ณัฐชาพรรณ

1. นางศรีสุนีย

2. น.ส.ชัญญานุช

9.3 กิจกรรมชุมนุม

9.4 กิจกรรมสาธารณประโยชน

1. นางวิภา กันสีเวียง
2. นางสุนิสา ศรีอนิ ทร
3. นางสาวศิรประภา บัวคอม
4. นางนันทพร แซหวาง
5. นายปยพงษ ไมมีเหตุ
6. น.ส.พัชรา เจตบตร

12. งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา

1. นางสายรุง รักษาดี
2. นางสาวรัชฎา ตาใจ

น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน
เลขานุการ

5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

5.1 งานจัดตารางสอนและจัดการเรียนการสอน
1. นายอนุกูล 2. นางศรีสุนีย
5.2 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ
1.ร.ต.ท.ปฏิญญา 2.นางรัตตินันท 3.น.ส.อารีรัตน
4.นายชาญวิทย 5.น.ส.กนกวรรณ 6.น.ส.ตุลาภรณ
5.3 งานคัดเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา
1. น.ส.อารีรัตน 2. นายพงศสุธี
5.4 งานจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
1. นางเสาวณิต 2. น.ส.รัชนี 3. น.ส.ชัญญานุช

13. งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

1. นายอนุกูล วังเวียงทอง 2. นางสายรุง รักษาดี
3. น.ส.รัตตินันท ทูลศิริ 4. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน
5. นายณัฐกร ทูลศิริ 6. นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร

14. งานจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
1. นายสาธิต อิงอาน
2. นางสินีนาฎ ชัยเขต
3. น.ส.จินตนา รัตนชัย
4. นายนิมิตร ไตรบุญรักษ
5. นายอนุชิต โปราหา
6. นายจักรินทร ชาวดร
7. ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา
8. น.ส.พัชรา เจตบุตร
9. นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
10. นายวุฒิกร ปองตัน
11. นางสาวณัฐชาพรรณ วงศชัย
12. นางสาวตุลาภรณ ขันเพ็ชร
13. นายคุณานนท จันทรบํารุง
14. นางสาวอภิลดา ขันคํา
15. นางสาวชรินทรทร บุญมา
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ภาระงานกลุมบริหารวิชาการ
นางอสมาภรณ
อักษร
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารวิชาการ
นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
หัวหนากลุม
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
เลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ
2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารวิชาการและงานที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน
6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาการศึกษา
7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ
9. ปฏิบตั ิติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายกฤติกร
ยอดผานเมือง
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
นางสาวตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการดําเนินงานในการจัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการ
2. ดําเนินการรวบรวม และจัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบ
3. ตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําขอมูลสารสนเทศและปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
4. ใหบริการขาวสารดานวิชาการแกครู-อาจารย นักเรียน และบุคคลทั่วไป
5. จัดทําทะเบียนรับสงเอกสารและหนังสือราชการ
6. จัดทําแผนงานโครงการ และดําเนินงานดานงบประมาณของกลุมงานวิชาการ
7. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง จัดซอม และควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามระบบ
8. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานวางแผนงานดานวิชาการ
นายอนุกูล
วังเวียงทอง
นางสายรุง
รักษาดี

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ
2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารวิชาการและงานที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน
6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาการศึกษา
7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ
ลือศักดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. สํารวจ วางแผนการจัดรายวิชาตาง ๆ ที่เปดทําการสอนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรสถานศึกษา ใหครบถวนสมบูรณ
2. ประสานงานกั บ ทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู และงานกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นในการจั ด ทํ า และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
3. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
4. ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูและงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. ใหคําแนะนําและตรวจสอบการจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. งานรับนักเรียนและทะเบียนวัดผล
4.1 งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู

ประธานกรรมการ
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นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
กรรมการน
นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
นายกฤติกร
ยอดผานเมือง
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูรายป / รายภาค
2. สนับสนุนการวัดผลประเมินผลและตัดสินผลตามแนวทางที่กําหนดไว
3. พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบผลการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นด า นต า งๆ แก ค รู แ ละบุ ค ลากร
ของโรงเรียน
4. ส งเสริ มพั ฒ นาระบบและเทคนิ ค วิธีการวัดและประเมิน ผลกาเรี ย นดานตางๆ แกครู และบุ คลากร
ของโรงเรียน
5. ใหคําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนใหเปนไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่
โรงเรียนกําหนดไว
6. ตรวจสอบ กลั่ น กรองและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ วั ด ผลและประเมิ น ผล
ของโรงเรียน
7. กํ า หนดแนวทางการประเมิ น เกณฑ ก ารประเมิ น และแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค ความสามารถทางการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
8. พิ จ ารณาตั ด สิ น ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค การอ า น คิ ด วิ เ คราะห และ
เขียนสื่อความ การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนรายป/รายภาค และการผานชวงชั้น
9. จัดทําสาระเครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
10. จัดทําฐานขอมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาตาง ๆ (ปพ.1,2,3,4,5,6,7,9 )
11. จัดทําสถิติผลการประเมินดานตาง ๆ ของผูเรียน
12. รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผูเรียน
13. ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนแตละคนเมื่อจบชวงชั้น เพื่อเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบ ถวน
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอผูบริหารสถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการจบชวงชั้น
14. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูเรียนที่รองขอ
15. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
16. เสนอผลการเที ย บโอนต อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
ใหเห็นชอบและเสนอผูบริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน
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17. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
18. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2 งานจัดทําสํามะโนนักเรียน งานทะเบียนนักเรียนและงานรับนักเรียน
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับการรับนักเรียน
2. ดําเนินการรับนักเรียนตามชวงเวลาที่โรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหารวิชาการ
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับนักเรียนและจัดทํารายงานผูอํานวยการฯใหทราบ
4. วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับการจัดทําสํามะโนนักเรียน
5. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สํ า มะโนนั ก เรี ย นตามช ว งเวลาที่ โ รงเรี ย นกํ า หนดตามแผนปฏิ บั ติ ง าน
กลุมงานบริหารวิชาการ
6. จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนนักเรียน เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา
7. จัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในงานทะเบียนและงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
8. ดําเนินการใหมีการขึ้นทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
9. ดําเนินการติดตาม ยาย และจําหนายนักเรียนใหถูกตองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
10. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
11. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
12. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
5.1 งานจัดตารางสอนและจัดการเรียนการสอน
นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดตารางสอนใหครบตามจํานวนรายวิชาที่เปดทําการสอนและมีจํานวนชั่วโมงเรียนครบ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดครูผูสอนเพื่อเขาทําการสอนตามตารางที่จัดไว
3. จัดหองเรียนใหเปนไปตามแผนการเรียน ตลอดจนในกรณีที่นักเรียนยายเขาระหวางภาคเรียน
4. รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส
5. จัดทําเอกสารบันทึกการเขาเรียนและตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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5.2 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ
ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ
ลือศักดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําระบบลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน และติดตามการลงทะเบียนของนักเรียน
2. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5.3 งานคัดเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายพงศสุธี
เลศักดิ์
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานกับกลุมสาระการเรียนรูเพื่อสํารวจแบบเรียน
2. ประสานกับงานพัสดุและงานการเงินในการคัดเลือกแบบเรียน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5.4 งานจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวรัชนี
วงคตะวัน
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวชัญญานุช
อิ่นคํา
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS 1 – 3)
2. ประสานงานและใหคําปรึกษาแกครูผูสอนวิชา IS 1 – 3
3. สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
6.1 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ
นางอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
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2. ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร
3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร
4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
6. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2 งานแผนการจัดการเรียนรู โครงการจัดการเรียนรู
นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวกนกวรรณ
ลือศักดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู
2. ประสานความรวมมือในการเผยแพรแผนการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนาคุณภาพการเรีย น
การสอน และงานดานวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
4. สรุ ป รายงานผลการจั ดทํา แผนการจัดการเรียนรู เพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพแผน
การจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.3 กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางปติญา
สุวรรณรังษี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางวิภา
กันสีเวียง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายพงศสุธี
เลศักดิ์
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายธีรยุทธ
มาถา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายนิธิภัทร
พรมมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางนันทพร
แซหวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวรัชฎา
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ
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2.
3.
4.
5.

ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร
ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร
นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

6.4 งานพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
นางสาวศิรประภา บัวคอม
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นายธีรยุทธ
มาถา
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นายพงศสุธี
เลศักดิ์
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1)
นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2)
นางนันทพร แซหวาง
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิธิภัทร พรมมา
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นางปติญา
สุวรรณรังษี
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (1)
นางสาวรัชฎา ตาใจ
ตําแหนง ครู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (2)
นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วิ เ คราะห ม าตรฐานการเรี ย นรู ช ว งชั้ น จั ด ทํ า หลั ก สู ต รของกลุ ม สาระการเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ ง
กับวิสัยทัศน เปาหมาย และภารกิจของโรงเรียน
2. สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ค รู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู จั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู และจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ สอดคล อ งกั บ ความถนั ด ความสนใจ ฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด
การจัดการ การเผชิญสถานการณการเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏิบัติจริง การสงเสริมผูเรียนรักการอาน
และใฝรูอยางตอเนื่อง
3. สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราสื่อนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน
4. จั ด อั ต รากํ า ลั ง ครู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู เ ข า สอนแต ล ะรายวิ ช า แต ล ะระดั บ ชั้ น ให เ หมาะสม
กับความรูความสามารถ และประสบการณ
5. นิเทศ ติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิ บัติงาน การจั ดการเรี ยนการสอนของครูในกลุ มสาระการเรี ยนรู
และจัดสอนแทนครูที่ลาและไปราชการ
6. สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรในกลุ ม สาระการเรี ย นรู เ ก็ บ รวบรวมผลงานทางวิ ช าการของตนเอง
และนักเรียน
7. ใหคําแนะนําปรึกษาครูในกลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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6.5 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ
2. ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร
3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร
4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกระดับ
นายนิธิภัทร
พรมมา
ตําแหนง ครู
นายธวัชชัย
อุนกาศ
ตําแหนง ครู
นายเกริกพล
ขัตตะ
ตําแหนง ครูอัตราจาง
นางสาวพัสกร
บุญเรืองศรี
ตําแหนง ครู
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ
2. ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร
3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร
4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. งานวิจัยในชั้นเรียนและงานนิเทศในสถานศึกษา
7.1 งานวิจัยในชั้นเรียน
นางสมศรี
สวัสดี
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวกนกวรรณ
ลือศักดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู
2. นิเทศติดตามประเมินผลการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
4. ประสานความรวมมือในการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมกับสถาบันการศึกษาอื่น
5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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7.2 งานนิเทศภายในตรวจติดตามกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
นางอสมาภรณ
อักษร
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
นางปติญา
สุวรรณรังษี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายพงศสุธี
เลศักดิ์
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายธีรยุทธ
มาถา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายนิธิภัทร
พรมมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางนันทพร
แซหวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวรัชฎา
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2. ดํ า เนิ น งานนิ เ ทศงานวิ ช าการและการเรี ย นการสอนในรู ป แบบหลากหลายและเหมาะสม
กับสถานศึกษา
3. ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
8.1 งานสื่อและแหลงเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายกฤษณะ
จันทรเต็ม
ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ
ลือศักดิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. การจัดทําสารสนเทศ การใชสื่อและแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
2. สนับสนุนการติดตามผลการใชแหลงเรียนรูใหคุมคา
3. ประเมินผลการใชแหลงการเรียนรูของโรงเรียน
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู
5. ดําเนินการจัดการความรูในโรงเรียน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8.2 งานหองสมุด
นางสาวรัชนี
วงคตะวัน
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสุนิสา
ศรีอินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลสถานที่ของหองสมุดใหมีบรรยากาศแหลงการเรียนรู เหมาะสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอน
2. เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานใหฝายวิชาการ
3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนเพื่อใหการดําเนินงานของหองสมุดมีประสิทธิภาพ
4. ประชาสัมพันธงานหองสมุด
5. จัดหนังสือใหเปนหมวดหมูตามระบบการจัดหนังสือ เพื่อสะดวกแกการคนควา
6. ดูแล รักษา ซอมแซมหนังสือ วารสารใหอยูในสภาพที่พรอมจะใหบริการ
7. บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพใหกับบุคลากรในโรงเรียน
8. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพื่อ การใฝรูใฝเรียนรักการอาน
9. ใหบริการยืม – คืน หนังสือแกนักเรียนและครู
10. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานหองสมุด
11. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด
12. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8.3 งานหองมัลติมีเดีย
นายวิธวินท
จันทรลือ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลสถานที่ของหองสมุดใหมีบรรยากาศแหลงการเรียนรู เหมาะสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอน
2. เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานใหฝายวิชาการ
3. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานหองสมุด
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
ตําแหนง ครูผูชวย
ประธานกรรมการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ
2. ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร
3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร
4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
9.1 กิจกรรมลูกเสือ
นายนิธิภัทร
นายนิวัฒน

พรมมา
ผานวัฒนภักดี

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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9.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นายธวัชชัย
อุนกาศ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสมศรี
สวัสดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวพัสกร บุญเรืองศรี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
9.3 กิจกรรมชุมนุม
ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐชาพรรณ วงศชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. สํารวจความตองการของนักเรียนในการรวมกิจกรรม ตามโครงสรางหลักสูตร
2. ติดตอประสานงานกิจกรรมนักเรียนในโครงสรางหลักสูตรกับครูทั้งใน - นอกสถานที่
3. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสรางหลักสูตร
4. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสรางหลักสูตร
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
6. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
9.4 กิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชนและทักษะชีวิต
นางศรีสุนีย
กันทาเดช
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. สํ า รวจ วางแผนการจั ดตารางกิจ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหครบถวนสมบูรณ
2. จัดตารางการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจํานวนชั่วโมงครบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทําแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
4. สงเสริมความรูใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการวัดประเมินผลกิจกรรมแกครูที่ปรึกษาและนักเรียน
5. จัดทําบันทึกขอมูล และสถิติตางๆ ของการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
7. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
10. งานประสานงานเกี่ยวกับวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา
10.1 งานประสานงานเกี่ยวกับวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา
นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
2. ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการและบริการดานวิชาการกับชุมชน
3. สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4. ประเมินผลและรายงานผลการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานวิชาการแกบุคคล องคกร หนวยงาน
และสถานศึกษาอื่น
5. จั ด ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นการจั ด การศึ ก ษาของบุ ค คล ครอบครั ว องค ก ร หน ว ยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
7. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
10.2 งานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานกับมหาวิทยาลัยตนสังกัดในการรับ-สงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. ดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
11. งานแนะแนว
นางวิภา
กันสีเวียง
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสุนิสา
ศรีอินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางนันทพร
แซหวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายปยพงษ
ไมมีเหตุ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวพัชรา
เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
หัวหนาระดับ
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการ
นางสาวศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดําเนินการและเอกสารตางๆ ตามระบบการแนะแนว
2. รวมประชุมปรึกษาหารือรวมกันในระดับชั้น เพื่อการวางแผนการปองกัน แกไข การสงเสริมนักเรียน ตาม
ระบบการแนะแนว
3. บริการใหคําปรึกษานักเรียนที่มีปญหา เรื่องการเรียน ปญหาสวนตัว และการเลือกอาชีพ
4. ใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือนักเรียน ทั้งในดานความประพฤติ การเรียน การรวมกิจกรรมและอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
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5. แนะแนวในการเลือกเรียนหรือเลือกวิชาเรียนตาง ๆ
6. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อรวมพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาตาง ๆ รวมทั้ง
แนะนําใหนักเรียนที่มีความจําเปนในการขอรับทุนจากหนวยงานภายนอก
7. จัดทําและเก็บ เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
8. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนผูมีสิทธิ์ยื่นกู แจงผลการคัดกรองและจัดทําสัญญากู
9. รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
12. งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวรัชฎา
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําและเก็บ เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนผูมีสิทธิ์ยื่นกู แจงผลการคัดกรองและจัดทําสัญญากู
3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
13. งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
นายอนุกูล
วังเวียงทอง
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. สงเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อตอยอดเขาสูการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนตั้งเปาหมายไว
2. สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาเพื่อใชในการเรียนเสริมนอกเวลา
3. ดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักเรียน
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
14. งานการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
14.1 งานพัฒนาสาขาวิชา
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ
นายวุฒิกร
ปองตัน

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครูผูชวย

หัวหนาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี
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นายสาธิต
อิงอาน
ตําแหนง พนักงานราชการ หัวหนาสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
14.2 งานพัฒนาระบบทวิศึกษา
นายสาธิต
อิงอาน
ตําแหนง พนักงานราชการ
ประธานกรรมการ
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวจินตนา
รัตนชัย
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายอนุชิต
โปราหา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายจักรินทร
ชาวดร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวอภิลดา
ขันคํา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวชรินทรทร
บุญมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวพัชรา
เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นายวุฒิกร
ปองตัน
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวณัฐชาพรรณ วงษชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
นางสาวตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
นายคุณานนท
จันทรบํารุง
ตําแหนง เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
นางสาวจันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ติดตอประสานงานกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
2. กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น จัดทําหลักสูตรของสาขาวิชาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย
และภารกิจของโรงเรียน
4. สนับสนุน สงเสริมใหครูในสาขาวิชา จัดทําแผนการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
การเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏิบัติจริง การสงเสริมผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง
5. สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราสื่อนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน
6. จั ด อั ต รากํ า ลั ง ครู ใ นสาขาวิ ช าเข า สอนแต ล ะรายวิ ช า แต ล ะระดั บ ชั้ น ให เ หมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถ และประสบการณ
7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูในสาขาวิชาและจัดสอนแทน
ครูที่ลาและไปราชการ
8. สนับสนุนใหบุคลากรในสาขาวิชาเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเองและนักเรียน
9. ใหคําแนะนําปรึกษาครูในสาขาวิชาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
10. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ
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11. สํารวจ วางแผนการจัดรายวิชาตาง ๆ ที่เปดทําการสอนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) ใหครบถวนสมบูรณ
12. จัดทําโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) รวมกับงานพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
13. จัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในงานทะเบียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา)
14. ดําเนินการใหมีการขึ้นทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
15. กําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามระบบทวิ
ศึกษา
16. ตรวจสอบ กลั่ น กรองและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ วั ด ผลและประเมิ น ผล
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามระบบทวิศึกษา
17. รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผูเรียน
18. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
19. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
20. จัดทําตารางเทียบโอนหลักสูตรระหวางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก เชียงราย
21. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของหลักสูตรทวิศึกษา
22. จัดทํารายการตรวจรับพัสดุของงานทวิศึกษา
23. จัดทํารายการเบิกจายงบประมาณของงานทวิศึกษา
24. ประสานงานและสํารวจอัตราความตองการของสถานประกอบการในทองถิ่น
25. รับสมัครนักเรียนฝกปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อสงไปยังสถานประกอบการ
26. ดําเนินการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศใหแกนักเรียนที่ฝกปฏิบัติงาน
27. นิเทศการฝกปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแกนักเรียน ณ สถานประกอบการ
28. จัดนิทรรศการผลงานของงานทวิศึกษา
29. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเขาและออกของงานทวิศึกษา
30. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารงานบุคคล

โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานบุคคล
นางภัทรียา ชาวดร
หัวหนากลุม

1.งานสํานักงานกลุม
บริหารงานบุคคล

2. งานวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง

1. นางภัทรียา ชาวดร
2. นายเกียรติศักดิ์ ทองอินทร
3. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย

1. นางภัทรียา ชาวดร
2. นายเอก กีณณเกชยางคกรู

6. งานวินัยและ
เรื่องรองเรียน

7. งานสวัสดิการ สงเสริมและ
ยกยองเชิดชูเกียรติ

1. นางภัทรียา ชาวดร
2. นายเอก กีณณเกชยางคกรู

1. น.ส.รัชนี วงคตะวัน
2. นายเอก กีณณเกชยางคกรู
3. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย

3. งานสรรหา บรรจุแตงตั้ง
การยายและการออกจาก
ราชการ
1. นางภัทรียา ชาวดร
2. นายเอก กีณณเกชยางคกรู
3. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย

4. งานเลื่อนเงินเดือน
1. นางภัทรียา ชาวดร
2. นายเอก กีณณเกชยางคกรู

8.งานพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และวิทยฐานะ
1. นางภัทรียา ชาวดร
2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม
3. นายเอก กีณณเกชยางคกรู
4. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย

นายเอก กีณณเกชยางคกูร
เลขานุการ

5. งานจัดทําขอมูล

สารสนเทศ รายงานการมา
ปฏิบัติราชการและการลา

1. นางภัทรียา ชาวดร
2. ร.ต.ท.ปฎิญญา เมืองมา
3.น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย
4. น.ส.จิราภรณ บุญณะ

9.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1. นางภัทรียา ชาวดร
2. นายเอก กีณณเกชยางคกรู
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ภาระงานกลุมบริหารงานบุคคล
นางอสมาภรณ อักษร
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
หัวหนากลุม
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร
ตําแหนง ครู
เลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล
2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานบุคคลและงานที่ผูอํานวยการ
สถานศึกษา มอบหมาย
3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลและรวมพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษา
7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมงานบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบตั ิติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเกียรติศักดิ์
ทองอินทร
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงศชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ
3. จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห ตํ าแหน งและอั ต รากํ าลั งตามเกณฑ ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน
2. ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผนของโรงเรียนใหสอดคลอง
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. รายงานเรื่ อ งอั ต รากํ า ลั ง และกํ า หนดตํ า แหน ง ตามนโยบาย ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ดําเนินเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานสรรหา บรรจุแตงตั้ง การยายและการออกจากราชการ
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงตั้งและการโยกยาย ตามอํานาจของโรงเรียน
ที่ไดรับมอบหมาย
2. จัดทําประกาศ รับสมัคร การสรรหา และเสนอแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา
3. รับรายงานตัว ทําสัญญา บรรจุแตงตั้ง สงตัว ใหกลุมงานที่เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติงานตอไป
4. ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร ทั้งการยายเขาและยายออก
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการทั้งกอนกําหนดและตามกําหนด
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีที่มีผูกระทําผิดวินัย
4. งานเลื่อนเงินเดือน
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. เตรีย มการเกี่ ย วกั บ การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน รวบรวมข อมู ล ที่ เกี่ ย วข องกั บ ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใชในการประกอบการพิจารณา ความดี ความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. สรุปและรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
5. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลา
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงศชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง
น.ส.จิราภรณ
บุญณะ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.
2.
3.
4.

จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน
จัดทําและปรับปรุงขอมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน
ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึก
เวลาปฏิบัติราชการ
5. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการครู ครูอัตราจาง ลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว ทุกวัน และรวบรวม นําเสนอตอผูบริหารรับทราบและพิจารณา
6. ส รุ ป ก ารม าป ฏิ บั ติ ราช ก ารขอ งข า ราช ก ารค รู ค รู อั ต ราจ าง ลู ก จ า งป ระจํ า
และลูกจางชั่วคราว และรายงานผูบริหาร ในรอบ 1 เดือน
7. จัดทําแบบฟอรมการลา
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
9. รายงานสรุปวันลาประจําปงบประมาณตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. งานวินัยและเรื่องรองเรียน
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการสงเสริมดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ดําเนินการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แตงตั้งและสรรหา คณะกรรมการดานวินัยและการรักษาวินัย
4. ดําเนินการตามระเบียบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานงานวินัยและการ
รักษาวินัยเมื่อมีผูถูกลงโทษ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองเรียน รองทุกข
6. สรุปและรายงานขอเท็จจริง เสนอตอผูบริหารเพื่อดําเนินการตอไป
7. งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
น.ส.รัชนี
วงคตะวัน
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงศชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการครู-บุคลากร ใหใชจายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค ตลอดจน
จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ
2. ดําเนินการสรางขวัญ กําลังใจ แกครูและบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องในโอกาสตาง ๆ
- ครูและบุคลากรยายเขา / ยายออก / เกษียณ
- การไดรับการเลื่อนตําแหนง ไดเลื่อนวิทยฐานะ
3. ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตาง ๆ
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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8. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
น.ส.ศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงศชัย
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู
และพัฒนาตนเอง
2. จัดทําสถิตขอมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นางภัทรียา
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเอก
กีณณเกชยางคกูร ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
2. จัดทําบัญชีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. รายงานขอมูลผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอเขตพื้นที่การศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมนโยบายและแผนงาน

โครงสรางการบริหารกลุมนโยบายและแผนงาน
นางรุงสุรีย ชางปรุง
หัวหนากลุม

1. งานสํานักงานกลุมนโยบาย
และแผนงาน

1. นางรุงสุรีย ชางปรุง
2. นางวิจิตรา ฤาชา
3. นางจินตนา ยศดี
4. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
5. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง

2. งานนโยบายและแผนงาน

2.1งานนโยบายและแผนงาน

1. นางรุงสุรีย ชางปรุง
2. นางวิจิตรา ฤาชา
3. นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
4. ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา
5. นางนันทพร แซหวาง
6. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง
2.2 งานสารสนเทศของโรงเรียน
1. นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
2. นางวิจิตรา ฤาชา
3. นางจินตนา ยศดี

3.งานประกันคุณภาพภายใน
1. นางวิจิตรา ฤาชา
2. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
3. นางจินตนา ยศดี
4. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง

2.3 งานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล
Data Management Center (DMC)

1. นางจินตนา ยศดี
2. นายอรรณพ คํามีสวาง
3. นายธีรยุทธ มาถา

5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร
1. นางนิภาวรรณ วิชัย
2. นางนันทพร แซหวาง
3. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
4. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง

6. งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน
1. นางรุงสุรีย ชางปรุง
2. นางปติญา สุวรรณรังษี
3. นางมยุรัตน ตาใจ
4. นายจักรินทร ชาวดร

นางวิจิตรา ฤาชา
เลขานุการ

4. งานรานคาสวัสดิการ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1. นางรุงสุรีย ชางปรุง
2. นางมยุรัตน ตาใจ
3. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
4. นางสายบัว วรภู
5. นางสุนิสา ศรีอินทร
6. นางจินตนา ยศดี
7. นางวิจิตรา ฤาชา
8. น.ส.โปรดปราน คําเปลว
9. น.ส.พัชรา เจตบุตร
10. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
11. น.ส.กนกวรรณ ลือศักดิ์
12. น.ส.ชัญญานุช อิ่นคํา
13. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง
14. นายทัตเทพ จงอมรรัตน
15. นายวุฒิกร ปองตัน
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ภาระงานกลุมนโยบายและแผนงาน
นายรวินทโชติ สุทะกุล
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมนโยบายและแผนงาน
นางรุงสุรีย
ชางปรุง
ตําแหนง ครู
หัวหนากลุม
นางวิจิตรา
ฤาชา
ตําแหนง ครูผูชวย
เลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมแผนงานและงบประมาณ
2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมแผนงานและงบประมาณ และงานที่ผูอํานวยการ
สถานศึกษามอบหมาย
3. ประสานความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับองคกร และหนวยงานภายนอก เชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เปนตน
4. ตรวจกรอง เสนอหนังสือราชการตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ อนุมัติ หรือ
อนุญาต
5. ควบคุม ดูแล การโตตอบหนังสือราชการ ออกคําสั่งแตงตั้ง
6. ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. งานสํานักงานกลุมนโยบายและแผนงาน
นางรุงสุรีย
ชางปรุง
ตําแหนง ครู
นางวิจิตรา
ฤาชา
ตําแหนง ครูผูชวย
นางจินตนา
ยศดี
ตําแหนง ครูผูชวย
น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
น.ส.ญาณิชสา
ใจยะกวาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุม นโยบายและแผนงาน
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ
3. จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมนโยบายและแผนงาน
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมนโยบายและแผนงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานนโยบายนโยบายและแผนงาน
2.1 งานนโยบายและแผนงาน
นางรุงสุรีย
ชางปรุง
ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
นางนันทพร
แซหวาง
นางวิจิตรา
ฤาชา
น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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น.ส.ญาณิชสา
ใจยะกวาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. นําผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมินคุณภาพภายนอก วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค รายมาตรฐานเพื่อกําหนดแนวทางผดุงรักษา หรือปรับปรุง / พัฒนา โดยเชื่อมโยง
ใหเห็น จุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา
2. เชื่อมโยงประเด็นกลยุทธจากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทบทวนภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา
จะเปนประเด็นที่ตองเนนเปนกรณีพิเศษ
3. กําหนดกิจกรรมสําคัญ (โครงการ / กิจกรรม) เพื่อผดุงรักษาปรับปรุง และพัฒนากําหนด
วงเงิน ของกิ จกรรมสําคัญ จากเกณฑ ตน ทุ นตอหน วยและเปนไปตามกรอบวงเงิน กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบ ตามโครงสรางและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ
4. จัดทําแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
5. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ควบคุม ดูแล ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
7. เสนอจัดซื้อ – จัดจางของงาน / โครงการ
8. ควบคุมงบประมาณของโรงเรียนใหเปนไปตามแผนการจายเงิน
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานสารสนเทศของโรงเรียน
น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
ประธานกรรมการ
นางจินตนา
ยศดี
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางวิจิตรา
ฤาชา
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียนทั้งการจัดเก็บขอมูลเอกสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ของโรงเรียน ใหเปนปจจุบนั มีความถูกตอง และเปน
มาตรฐานเดียวกัน
3. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล ขอสนเทศ แกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. นําเสนอขอมูล ขอสนเทศ ตองานประกันคุณภาพการศึกษาและฝายบริหาร
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)
นางจินตนา
ยศดี
ตําแหนง ครูผูชวย
ประธานกรรมการ
นายธีรยุทธ
มาถา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายอรรณพ
คํามีสวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินงานรายงานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานประกันคุณภาพภายใน
นางวิจิตรา
ฤาชา
ตําแหนง ครูผูชวย
ประธานกรรมการ
นางจินตนา
ยศดี
ตําแหนง ครูครูผูชวย กรรมการ
น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวง วา
ดวยระบบหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
2. ดํ าเนิ น การวางแผน เก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ เคราะห ข อ มู ล และสรุป ผลการจั ด การศึ ก ษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
3. รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนอยางเปนระบบ
4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา นําเสนอหนวยงานตนสังกัด
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานรานคาสวัสดิการโรงเรียน
4.1 ฝายจัดจําหนายสมุดโรงเรียน
1. นางวิจิตรา
ฤาชา
ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา
ยศดี
กรรมการ
3. นางสาวโปรดปราน คําเปลว
กรรมการและเลขานุการ
4.2 ฝายจัดจําหนายเสื้อพละและชุดพื้นเมืองโรงเรียน
1. นางสาวพัชรา
เจตบุตร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ลือศักดิ์
กรรมการ
3. นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา
กรรมการ
4. นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
กรรมการและเลขานุการ
4.3 ฝายจัดจําหนายกระเปาโรงเรียน
1. นางสุนิสา
ศรีอินทร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิชสา ใจยะกวาง
กรรมการและเลขานุการ
4.4 กรรมการผูจัดการ
1. นางรุงสุรีย
ชางปรุง
ประธานกรรมการ
2. นายทัตเทพ
จงอมรรัตน
รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร
ปองตัน
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินงานกิจกรรมรานคาสวัสดิการของโรงเรียน
2. ติดตอประสานงานกับฝายบริหาร กลุมงาน และกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
เพื่อใหงานรานคาสวัสดิการดําเนินการไปดวยความเรียบรอย
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3. จัดทําระบบบัญชีตาง ๆ ที่จําเปนใหเปนระบบ เปนปจจุบัน โปรงใส ตรวจสอบได
4.. จัดทํางบดุลรายรับ – รายจาย เสนอตอฝายบริหาร
5. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.5. ฝายตรวจสอบกิจการ
1. นางมยุรัตน
ตาใจ
ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ
กรรมการ
3. นางสายบัว
วรภู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบการดําเนินงานของกิจกรรมรานคาสวัสดิการของโรงเรียนใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบรานคาสวัสดิการของโรงเรียน และมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร
นางนิภาวรรณ วิชัย
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางนันทพร แซหวาง
ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และเปาหมายของสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด
2. ประสานความรวมมือระหวางหนวยภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยในระดับองคกร
3. จัดทํารายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
4. ปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย
6.งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
นางรุงสุรีย
ชางปรุง
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางปติญา
สุวรรณรังษี ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายจักรินทร ชาวดร
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนพัฒนา จัดวางระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
สถานศึ ก ษาทั้ ง ด า นสภาพแวดล อ มของการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ย ง กิ จ กรรมการควบคุ ม
สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล
2. วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง ของกิจกรรมภายในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน นําเสนอฝายบริหาร และหนวยงานตนสังกัด
4. จัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน นําเสนอฝายบริหาร และหนวยงานตนสังกัด

กลุมบริหารทั่วไป

โครงสรางการบริหารกลุมบริหารทั่วไป
นายธวัชชัย อุนกาศ
หัวหนากลุม

1. งานสํานักงานกลุม
1. นางสาวพัชรา เจตบุตร

5. งานโสตทัศนศึกษา
1. นายกฤษณ ณ ลําปาง
2. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี

2. งานอาคารสถานที่
1. นายจักรินทร ชาวดร
2. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี
3. นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
4. นายวุฒกิ ร ปองตัน
5. นางสาวพัชรา เจตบุตร
6. นายสาธิต อิงอาน
7. แมบานและลูกจางประจํา

3. งานตกแตงสถานที่
1. นางนภัสร พันพิงค
2. นายเมธิชยั ชัยมินทร
3. นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ
4. นางสาวรัชฎา ตาใจ
5. นายเกริกพล ขัตตะ
6. นายเกียรติศักดิ์ ทองอินทร

4. งานรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
1. นายณัฐกร ทูลศิริ
2. นายทัตเทพ จงอมรรัตน
3. นายวิสุทธิ์ ธิงาเครือ

6. งานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตสถานศึกษา

7. งานธนาคารโรงเรียน

8. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย

-1. นายทัตเทพ จงอมรรัตน

1. นายวิธวินท จันทรลือ
2. ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา

2. นายวุฒกิ ร ปองตัน

นางสาวพัชรา เจตบุตร
เลขานุการ

1. นางสาวอภิลดา ขันคํา
2. นางสาวชรินทรทร บุญมา
3. นางสาวณฐินี ศิริโสภณ
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ภาระงานกลุมบริหารทั่วไป
นายรวินทโชติ สุทะกุล
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารทั่วไป
นายธวัชชัย
อุนกาศ
ตําแหนง ครู
หัวหนากลุม
นางสาวพัชรา เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
เลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารทั่วไป
2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารทั่วไปและงานที่ผูอํานวยการสถานศึกษามอบหมาย
3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารทั่วไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารทั่วไปใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารทั่วไปและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน
6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารทั่วไป
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. งานสํานักงานกลุมบริหารทั่วไป
นางสาวพัชรา เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
ประธานกรรมการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัด ทําทะเบีย นคุ มเอกสารเขา-ออกของกลุ มบริหารทั่ วไปและจัด เก็บ เอกสารให เปน ระเบี ยบอยางมี
ระบบ
2. ประสานขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ตามเอกสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอหัวหน ากลุมเพื่ อ
พิจารณาดําเนินการตอไป
3. จัดทําแบบบันทึกและแบบฟอรมตาง ๆ ของกลุมบริหารทั่วไป รวมทั้งการจัดระบบการเก็บและการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ
4. ประสานงานและจัดทําหนังสือ คําสั่ง การปฏิบัติตาง ๆ ของกลุมบริหารทั่วไปและจัดเก็บอยางเป น
ระบบ
5. จัดทําและใหบริการใบรับรองความประพฤตินักเรียน
6. จัดทําปฏิทินของกลุมบริหารทั่วไปและกํากับดูแล ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามปฏิทินกําหนด
7. ควบคุมและรับผิดชอบการใชงบประมาณในการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑของฝาย จัดทําทะเบียนควบคุม
อยางถูกตอง
8. รวบรวมแผนงาน โครงการ และจัดทํางบประมาณประจําปของกลุมบริหารทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่
นายจักรินทร
นายนิวัฒน
นางสาวจันทรเพ็ญ
นายวุฒิกร

ชาวดร
ผานวัฒนภักดี
สุขสุเมฆ
ปองตัน

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูผูชวย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางสาวพัชรา
เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
แมบานและลูกจางประจํา
กรรมการ
นายสาธิต
อิงอาน
ตําแหนง พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่
2. จัดทําแผน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ออกแบบปรับปรุง ซอมแซมอาคารตางๆ
3. เสนอโครงการของบประมาณ จัดซื้อ จัดจาง เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่
4. ควบคุม เบิกใชและดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ งานอาคารสถานที่
5. รับฟงขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษา รวมแกปญหา สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
6. ดูแล กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน
7. รวมทําแผนงานโครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานแกลูกจางประจํา – ลูกจางชั่วคราว
8. มอบหมายการปฏิบัติงานประจําวันแกลูกจางประจํา – ลูกจางชั่วคราว
9. กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานลูกจางประจํา – ลูกจางชั่วคราว
10. รวมประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา – ลูกจางชั่วคราว
12. ดําเนินการ กํากับ ดูแล เกี่ยวกับบานพักขาราชการครูและบุคลากร
13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบของลูกจางประจํา
นายพิเชษฐ
แสนนุจา
หัวหนาลูกจางประจํา
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถบรรทุก คันที่ 2 มีหนาที่ทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถทุกครั้ง
หลังการใชงาน และหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซอมแซม ใหแจงหัวหนางานบํารุงรักษา
รถสวนกลาง
2. มอบหมายภาระงาน / กํากับ / ติดตามการทํางานของนักการภารโรง
3. จัดทําบัญชีคุมวัสดุ – อุปกรณงานประปา
4. ทําความสะอาดบริเวณที่ไดรับมอบหมาย ไดแก
4.1 อาคาร 3 และบริเวณโดยรอบ
4.2 หอพระพุทธ, อาคารเรืองรับรองแมปน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นายธงชาติ จันทาพูล
หัวหนางานบํารุงรักษารถสวนกลาง
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถตู รถบรรทุกหกลอ รถกระบะ 4 ประตู และรถกระบะขาวทํา
ความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถ และยานพาหนะของโรงเรียน ทุกครั้งหลังการใชงาน
2. รับเรื่องรายงานการซอมแซมรถราชการจากผูดูแลรักษารถราชการทุกคัน
3. กํากับดูแล จัดทําทะเบียนควบคุมการดูแลรักษารถราชการทุกคัน
4. ติดตอประสานงานการซอมบํารุงรักษารถราชการทุกคัน
5. ดูแล บํารุงรักษารถสวนกลางใหมีสภาพพรอมใชงานทุกคันอยางมีประสิทธิภาพ
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6. อัดสําเนา วันละ 2 เวลา คือ เวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น.(หรือตามภาระมอบหมายกรณีเรงดวน)
7. ติดตอประสานงานภายนอกสํานักงาน
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นายสุพัฒน จันแปงเงิน
ลูกจางประจํา
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ เครื่องใช งานอาคารสถานที่ รวมกับลูกจางประจํา และขอจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่โดยผานหัวหนางาน
2. ทําความสะอาดบริเวณที่ไดรับมอบหมาย ไดแก
2.1 อาคาร 2 และบริเวณโดยรอบ
3. ดูแลบํารุงรักษาโรงน้ําดื่ม และใหบริการน้ําดื่มของโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นายอินหวัน
ดวงแสง
ลูกจางประจํา
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถกระบะ ทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถ ทุกครั้งหลังการใชงาน
และหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซอมแซม ใหแจงหัวหนางานบํารุงรักษารถสวนกลาง
2. จัดทําบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑชาง
3. ทําความสะอาดบริเวณที่ไดรับมอบหมาย ไดแก
3.1 อาคารคหกรรม หองสมุด อุตสาหกรรม หอประชุมเอนกประสงค หองดนตรี
อาคารพลศึกษา บริเวณโดยรอบ ศาลาพุทธ และอาคารศิลปะ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ
1. นักการเวรใหรับผิดชอบการชักธงชาติลงจากยอดเสา เวลา 18.00 น. ทุกวันทําการเรียนการสอน
และในวันเสาร-อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ ใหชักธงชาติขึ้นเวลา 08.00 น. ชักลงเวลา 18.00 น.
2. นักการเวรใหรับผิดชอบการเปดประตูดานทิศใต เวลา 15.00 น. ปดเวลา 17.30 น. และปดประตู
โรงเรียนดานทิศตะวันออก เวลา 18.00 น.
3. กุญแจ อยูหองกิจการนักเรียน
4. การปฏิบัติงานลูกจางประจําตามภาระมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถ ตามขอ 1 – 5
สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนตอทางราชการ ในกรณีนี้ใหปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานแตละครั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานจางเหมาบริการ
นางเพ็ญศรี
แสนนุจา
แมบาน
นางสายทอง
ดวงแสง
แมบาน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลหองผูอํานวยการ หองวิชาการ หองอํานวยการ หองบริหารทั่วไป หองกิจการนักเรียน
หองพยาบาล หองสมุด หองแนะแนว หองกลุมบริหารงานบุคคล หองกลุมแผนงานและงบประมาณ
หองมัลติมีเดยร ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ดูแลความสะอาดโรงอาหาร ใหมีความเรียบรอยและพรอมใชงานทุกวัน
3. ปฏิบัติงานบรรจุน้ําดื่มโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นางทราย
คํายาว
แมบาน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบดูแลหองน้ํานักเรียน และ หองน้ําครู ทุกอาคาร
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นางบัว
แสงตาล
คนสวน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ทําหนาที่กวาดเศษใบไม ขยะ ลานโพธิ์และ ทั่วบริเวณโรงเรียน สวนหยอมหนาอาคาร
อุตสาหกรรม สวนพระวิษณุกรรม หอประชุมอเนกประสงค และอาคารพลศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นายปุด
แสงตาล
คนสวน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ทําหนาที่กวาดเศษใบไม ทั่วบริเวณโรงเรียน สวนหยอมหนาอาคารและลานพุทธิญาณมุณี
2. ตัดหญาบริเวณสนามโรงเรียน
3. นําขยะไปทิ้งที่บอขยะเทศบาลทุกสัปดาห
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
นายวิสุทธิ์
ธิงาเครือ
ยามรักษาการณ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหนาที่ยามรักษาการณ ปฏิบัติหนาที่ในวันจันทร – ศุกร เปด-ปดประตูตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในเวลาเขา-ออก
3. ดูและการจราจร ภาคเชา ประตู 1 และ ภาคเย็น ประตู 2
4. ดูแล ปด-เปด หอประชุม
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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3. งานตกแตงสถานที่
นางนภัสร
พันพิงค
ตําแหนง ครู
นางสาวลดาวัลลิ์
วงศใหญ
ตําแหนง ครู
นางสาวรัชฎา
ตาใจ
ตําแหนง ครู
นายเกริกพล
ขัตตะ
ตําแหนง ครูอัตราจาง
นายเกียรติศักดิ์
ทองอินทร
ตําแหนง ครูอัตราจาง
นายเมธิชัย
ชัยมินทร
ตําแหนง ครู
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนงาน โครงการ และวางแผนการปฏิบัติงานประจําป
2. ตกแตงสถานที่ในงาน กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ตามที่ไดรับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายวิสุทธิ์
ธิงาเครือ
ตําแหนง ยามรักษาการณ
กรรมการ
นายทัตเทพ
จงอมรรัตน
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน การจัดระบบการจราจร และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหความรูดานสวัสดิศึกษาและการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสรางความปลอดภัยในโรงเรียน
4. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่เวรยาม กํากับและติดตามการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
5. งานโสตทัศนศึกษา
นายกฤษณ
ณ ลําปาง
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายนิวัฒน
ผานวัฒนภักดี
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการงานโสตทัศนศึกษา
2. จัดเตรียมงานโสตทัศนศึกษาตามหองและสถานที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. อํานวยความสะดวกดานโสตทัศนศึกษาระหวางการจัดกิจกรรม
4. บํารุงรักษาอุปกรณโสตทัศนศึกษา
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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6. งานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสถานศึกษา
นายวิธวินท
จันทรลือ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนจัดทําโครงการงานเครือขายระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสถานศึกษา
2. ดูแล บํารุงรักษา ระบบอินเทอรเน็ตสถานศึกษา ใหเอื้ออํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานและเพื่อ
การศึกษาของนักเรียน
3. ใหบริการกําหนดชื่อผูใชงาน และรหัสผาน สําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตสถานศึกษา
4. ดูแล บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ภายในศูนยคอมพิวเตอรและของโรงเรียน
5. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. งานธนาคารโรงเรียน
นายทัตเทพ
นายวุฒิกร

จงอมรรัตน
ปองตัน

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครูผูชวย

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการเกี่ยวกับงานธนาคารโรงเรียน
2. ประชาสัมพันธงานธนาคารโรงเรียนตอผูปกครองและนักเรียน
3. ดําเนินงานธนาคารโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
8. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
นางอภิลดา
ขันคํา
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวชรินทรทร
บุญมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางสาวณฐินี
ศิริโสภณ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ใหความรูทางโภชนาการแกผูบริโภคและผูประกอบการในโรงเรียน
2. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ราคาอาหาร เครื่องดื่ม และสินคาในโรงอาหารรานคาสวัสดิการ และ
โรงเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดหรือขอตกลง
3. ควบคุ ม ความสะอาด ความเรียบรอยของโรงอาหาร และหองน้ําครู นักเรียน ให ถูกต องตามหลัก
สุขอนามัย
4. เปนกรรมการพิจารณา ดําเนินการกับรานคาที่ไมปฏิบัติตามขอตกลง
5. ใหผูประกอบการตรวจสุขภาพ ปละ 1 ครั้ง โดยใชใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น
6. ดูแล กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน
7. จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ระเบียบการใชหองพยาบาล และปฏิทินการปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียน
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8. จัดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณการปฐมพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑใหพรอมและใชการได
9. ปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกนักเรียนและบุคลากรที่มาใชบริการ
10. ติดตอประสานงานกับผูปกครองกรณีนักเรียนเจ็บปวยหนัก
11.ส ง เสริ ม จั ด ทํ า ประกั น สุ ข ภ าพแก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ติ ด ต อ ประสานงาน
กับหนวยงานสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสงเสริม สุขภาพอนามัย และการปองกันโรคติดตอ
12. ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง นักเรียน ตรวจสุขภาพประจําปครูและนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
13. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
14. วางแผน จัดทํางานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
15. ประชาสัมพันธสิทธิการประกันอุบัติเหตุตอผูปกครองและนักเรียน
16. ดําเนินงานประกันอุบัติเหตุของนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
17. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
18. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมกิจการนักเรียน

โครงสรางการบริหารกลุมกิจการนักเรียน
นายปรเมษฐ อินเขียว
หัวหนากลุม
1. งานสํานักงานกลุม
1. นางนภัสร พันพิงค
2. นางสาวรัชฎา ตาใจ

2. งานสงเสริมวินัย และคุณธรรมจริยธรรม
2.1 งานสงเสริมวินัย
1. นายมนัส ทองคํา
3. หัวหนาระดับ

2 . นายนิธภิ ทั ร พรมมา
4. ครูที่ปรึกษา 5. ครูเวรประจําวัน

2.2 งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. นายณัฐกร ทูลศิริ
2. นางรัตตินันท ทูลศิริ
3. นายมนัส ทองคํา
4. นางนภัสร พันพิงค
5. หัวหนาระดับ
6. ครูที่ปรึกษา

2.3 งานปองกันและแกไขปญหาสิง่ เสพติดและอบายมุข
1. นายณัฐกร ทูลศิริ
3. นางรัตตินันท ทูลศิริ
5. น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี
2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. นางปติญา สุวรรณรังษี
3. นายมนัส ทองคํา
5. นางนิติกานต ฟองวาริน
7. นางสาวรัชฎา ตาใจ
9. นายเมธิชยั ชัยมินทร
11. นายเกริกพล ขัตตะ

2. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
4. นางสายรุง รักษาดี
6. หัวหนาระดับ 7. ครูที่ปรึกษา
2. นายกฤษณ
4. นายพงศสุธี
6.นางสาวลดาวัลลิ์
8. นายณัฐกร
10. นางจินตนา

ณ ลําปาง
เลศักดิ์
วงศใหญ
ทูลศิริ
ยศดี

3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. นายปยพงษ
ไมมีเหตุ 2. น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี
3. นายกฤษณะ
จันทรเต็ม 4. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี
5. นางจินตนา
ยศดี
6. นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา
7. หัวหนาระดับ
8. ครูที่ปรึกษา
3.2 งานสภานักเรียน
1. นายเมธิชัย
ชัยมินทร
2. นายสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ
ขัตตะ
3. นายเกริกพล
3.3 งานระบบกลองวงจรปด
1. นายพงศสุธี เลศักดิ์
2. น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี

3. นายกฤษณะ

จันทรเต็ม

3.4 งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก
1. นายนิธิภัทร พรมมา
2. นายปยพงศ ไมมีเหตุ
3. น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี

นางนภัสร พันพิงค
เลขานุการกลุม

49

ภาระงานกลุมกิจการนักเรียน
นายรวินทโชติ สุทะกุล
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมกิจการนักเรียน
นายปรเมษฐ อินเขียว
ตําแหนง ครู
หัวหนากลุม
นางนภัสร
พันพิงค
ตําแหนง ครู
เลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมกิจการนักเรียน
2. ช ว ยบริ ห ารกิ จ การของสถานศึ ก ษาของกลุ ม กิ จ การนั ก เรี ย นและงานที่ ผู อํ านวยการสถานศึ ก ษา
มอบหมาย
3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมกิจการนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมกิจการนักเรียนและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน
6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมกิจการนักเรียน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน
นางนภัสร
พันพิงค
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวรัชฎา
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานในกลุมกิจการนักเรียน
2. ประสานงานกับหัวหนางานในฝาย เพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ
3. รับเอกสาร/จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของและจัดหมวดหมูเอกสารเขาแฟม
4. จัดทําแบบฟอรม และรวบรวมเอกสารงานที่เกี่ยวของงานกิจการนักเรียน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมกิจการนักเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานสงเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม
2.1 งานสงเสริมวินัย
นายมนัส
ทองคํา
หัวหนาระดับ
ครูที่ปรึกษา
นายนิธิภัทร
พรมมา

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ครูเวรประจําวัน
วันจันทร
หัวหนาเวร นายมนัส ทองคํา
1. นายอนุชิต
โปราหา
2. นางสาวมนสิชา
เอี่ยมเอือ้ ยุทธ
3. นางนภัสร
พันพิงค
4. นางจินตนา
ยศดี
5. น.ส.ชรินทรทร
บุญมา
6. นางสาวรัชฎา
ตาใจ
7. น.ส.พัสกร
บุญเรืองศรี
8. นางศรีสุนีย
กันทาเดช
9. นายเกียรติศักดิ์
ทองอินทร
10. นายปยพงษ
ไมมีเหตุ
11. นายเอก
กีณณเกชยางคกูร
วันอังคาร
หัวหนาเวร นายนิธิภัทร พรมมา
1. นางสมศรี
สวัสดี
2. น.ส.อภิลดา
ขันคํา
3. นางสินีนาฏ
ชัยเขต
4. นายวิธวินท
จันทรลือ
5. นางสาวจินตนา
รัตนชัย
6. นายนิวัฒน
ผานวัฒนภักดี
7. นางนันทพร
แซหวาง
8. น.ส.ญาณิชสา
ใจยะกวาง
9. นางนิติกานต
ฟองวาริน
10. น.ส.ตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
11. นางสาวอารีรัตน เชื้ออวน
12. นายสาธิต
อิงอาน
วันพุธ

หัวหนาเวร นายพงศสุธี
เลศักดิ์
1. นายกฤษณะ
จันทรเต็ม
2. นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา
3. นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ
4. น.ส.ศุภกาญจน
นามสนธิ์
5. นายทัตเทพ
จงอมรรัตน
6. น.ส.โปรดปราน
คําเปลว
7. น.ส.ทิพยภาวี
ธรรมนิยาม
8. นางสายรุง
รักษาดี
9. นายเกริกพล
ขัตตะ
10. นางวิจิตรา
ฤาชา
11. นายคุณานนท
จันทรบํารุง
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12. นางมยุรัตน
ตาใจ
13. นางภัทรียา
ชาวดร
วันพฤหัสบดี หัวหนาเวร นายณัฐกร ทูลศิริ
1. นางรุงสุรีย
ชางปรุง
2. นางสาวศิรประภา บัวคอม
3. นางสุนิสา
ศรีอินทร
4. นายกฤษณ
ณ ลําปาง
5. น.ส.กนกวรรณ
ลือศักดิ์
6. นายชญานิตย
กมลเพชร
7. ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
8. นางรัตตินันท
ทูลศิริ
9. นายวุฒิกร
ปองตัน
10. นายจักรินทร
ชาวดร
11. นายจตุพร
มากดาน
วันศุกร

หัวหนาเวร นายอรรณพ คํามีสวาง
1. นายเมธิชัย
ชัยมินทร
2. น.ส.ลดาวัลลิ์
วงคใหญ
3. น.ส.รัชนี
วงคตะวัน
4. นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
5. นางนิภาวรรณ
วิชัย
6. นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ
7. นางวิภา
กันสีเวียง
8. น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงคชัย
9. น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
10. น.ส.พัชรา
เจตบุตร
11. นายธีรยุทธ
มาถา
12. น.ส.อรจิรา
ผูกชอบ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการ กิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัย
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน
3. ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน
4. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ และจัดทําแผนพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ของนักเรียนทีต่ องปรับพฤติกรรม
5. พัฒนาคุณภาพงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
7. สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียน
8. จัดครูเวรประจําวันเพื่อดูแลความเรียบรอย คอยกํากับ ติดตามนักเรียนในแตละวันที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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2.2 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายมนัส
ทองคํา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางปติญา
สุวรรณรังษี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางนภัสร
พันพิงค
ตําแหนง ครู
กรรมการ
หัวหนาระดับ
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินการ กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
นายณัฐกร
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางรัตตินันท
ทูลศิริ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
หัวหนาระดับ
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการ
นางสายรุง
รักษาดี
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว และการดําเนินงานตามมาตรฐานการตอตานสิ่งเสพติดและ
อบายมุข
2. ดําเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
3. ติดตาม ประเมินผล จัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและ
อบายมุข
4. สรุปรายงาน เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว และมาตรฐานตอตานยาเสพติดและอบายมุข
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. นางปติญา
สุวรรณรังษี
2. นายกฤษณ
ณ ลําปาง
3. นายมนัส
ทองคํา
4. นายพงศสุธี
เลศักดิ์
5. นายณัฐกร
ทูลศิริ
6. นางนิติกานต ฟองวาริน
7. นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ
8. นางสาวรัชฎา ตาใจ
9. นางจินตนา
ยศดี

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง พนักงานราชการ
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครูผูชวย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. นายเกริกพล ขัตตะ
ตําแหนง ครูอัตราจาง
กรรมการ
10. นายเมธิชัย
ชัยมินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน
3. ประสานงานกับวัดตางๆ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝกอบรมดานศีลธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน
4. จัดใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
รวมทั้งวันสําคัญทางศาสนา
5. จัดกิจกรรมสงเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
6.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
นายปยพงษ
ไมมีเหตุ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายนิวัฒน
ผานวัฒนภักดี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางจินตนา
ยศดี
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
น.ส.พัสกร
บุญเรืองศรี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายกฤษณะ
จันทรเต็ม
ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ
หัวหนาระดับ
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการ
นางสาวชัญญานุช
อิ่นคํา
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการ
2. จัดทํามาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริม ปองกันและแกไขปญหา และสงตอนักเรียนที่มีปญหา
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลชวยเหลือนักเรียน
5. จัดทําระบบสารสนเทศระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
6. จัดทําบันทึกการเขาแถวของนักเรียน บันทึกการเขาเรียน จัดทําสถิติและประสานงานกับงานสงเสริม
วินัยเพื่อแกไขปญหา
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายวัน/สัปดาห/เดือน/ภาคเรียน/ปการศึกษา
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ครูหัวหนาระดับ
1. นายมนัส
2. นายนิธิภัทร
3. นายพงศสุธี
4. นายณัฐกร
5. นายอรรณพ
6. นางปติญา

ทองคํา
พรมมา
เลศักดิ์
ทูลศิริ
คํามีสวาง
สุวรรณรังษี

หัวหนาระดับ ม.1
หัวหนาระดับ ม.2
หัวหนาระดับ ม.3
หัวหนาระดับ ม.4
หัวหนาระดับ ม.5
หัวหนาระดับ ม.6

รองหัวหนาระดับ
1. น.ส.พัสกร
2. นายวิธวินท
3. นางวิจิตรา
4. นางสุนิสา
5. น.ส.พัชรา
6. นายธีรยุทธ

บุญเรืองศรี
จันทรลือ
ฤาชา
ศรีอินทร
เจตบุตร
มาถา

รองหัวหนาระดับ ม.1
รองหัวหนาระดับ ม.2
รองหัวหนาระดับ ม.3
รองหัวหนาระดับ ม.4
รองหัวหนาระดับ ม.5
รองหัวหนาระดับ ม.6

หนาที่
1. วางแผนดูแล ชวยเหลือ ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนานักเรียนในระดับชั้นรวมกับฝายบริหารและ
ครูที่ปรึกษา
2. ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน และรวมมือกับครูที่ปรึกษาในการควบคุม ดูแล พัฒนานักเรียนใน
ระดับชั้นที่รับผิดชอบใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนในระดับชั้น
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. นายอนุชิต
2. นางสาวมนสิชา
3. นางนภัสร
4. นายอนุกูล
5. นางจินตนา
6. น.ส.ชรินทรทร
7. นางสาวรัชฎา
8. น.ส.พัสกร
9. นางศรีสุนีย
10. นายเกียรติศักดิ์
11. นายปยพงษ
12. นายเอก

โปราหา
เอี่ยมเอื้อยุทธ
พันพิงค
วังเวียงทอง
ยศดี
บุญมา
ตาใจ
บุญเรืองศรี
กันทาเดช
ทองอินทร
ไมมีเหตุ
กีณณเกชยางคกูร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1. นางสมศรี
สวัสดี
2. น.ส.อภิลดา
ขันคํา
3. นางสายรุง
รักษาดี
4. นายวิธวินท
จันทรลือ
5. นางสาวจินตนา
รัตนชัย
6. นายนิวัฒน
ผานวัฒนภักดี
7. นางนันทพร
แซหวาง
9. น.ส.ญาณิชสา
ใจยะกวาง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นายกฤษณะ
จันทรเต็ม
2. นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา
3. นางเสาวณิต
ศรีไพศาลเจริญ
4. น.ส.ศุภกาญจน
นามสนธิ์
5. นายทัตเทพ
จงอมรรัตน
6. น.ส.โปรดปราน
คําเปลว
7. น.ส.ทิพยภาวี
ธรรมนิยาม
8. นางนิติกานต
ฟองวาริน
9. นายเกริกพล
ขัตตะ
10. นางวิจิตรา
ฤาชา
11. นายคุณานนท
จันทรบํารุง

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1. นางรุงสุรีย
ชางปรุง
2. นางสาวศิรประภา บัวคอม
3. นางสุนิสา
ศรีอินทร
4. นายกฤษณ
ณ ลําปาง
5. น.ส.กนกวรรณ
ลือศักดิ์
6. นายชญานิตย
กมลเพชร
7. ร.ต.ท.ปฏิญญา
เมืองมา
8. นางรัตตินันท
ทูลศิริ
10. นายสรายุทธ
เปงใส
11. นายวุฒิกร
ปองตัน
12. นายจักรินทร
ชาวดร
13. นายจตุพร
มากดาน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
1. นายเมธิชัย
ชัยมินทร
2. น.ส.ลดาวัลลิ์
วงคใหญ
3. น.ส.รัชนี
วงคตะวัน
4. นายชาญวิทย
ตาจันทรอินทร
5. นางนิภาวรรณ
วิชัย
6. นายนิมิตร
ไตรบุญรักษ
7. นางวิภา
กันสีเวียง
8. น.ส.ณัฐชาพรรณ
วงคชัย
9. น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
10. น.ส.พัชรา
เจตบุตร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นางมยุรัตน
ตาใจ
2. นางสายบัว
วรภู
3. นางภัทรียา
ชาวดร
4. น.ส.อรจิรา
ผูกชอบ
5. นายธีรยุทธ
มาถา
6. นางสินีนาฏ
ชัยเขต
7. น.ส.ตุลาภรณ
ขันเพ็ชร
8. นางสาวอารีรัตน
เชื้ออวน
9. นายสาธิต
อิงอาน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5

มีหนาที่
1. วางแผนการบริหารการจัดการระบบดูแลชวยเหลือในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
2. เปนครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลชวยเหลือนักเรียนในหองเรียนที่ไดรับมอบหมายและออกเยี่ยมบาน
นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. เป น คณะกรรมการระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของระดั บ ชั้ น และดํ า เนิ น การดู แ ลช ว ยเหลื อ ให
คํ าปรึ ก ษาส งเสริ ม และแก ไขพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น ให ดํ าเนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยอย างมี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีระบบที่สามารถตรวจสอบได
4. ป องกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน สงเสริมพัฒ นาพฤติกรรมที่ดีงามใหเกิดขึ้นกับนั กเรียน
สรางขวัญกําลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมในหองเรียนที่ตนเปนครูที่ปรึกษา
5. ดูแลนักเรียนประกอบพิธีหนาเสาธง สํารวจสถิติการมาเรียน ขาดเรียนในแตละวันและพบนักเรียนในที่
ปรึกษาในคาบโฮมรูม เพื่อรับทราบปญหา ใหการอบรมนักเรียน ศึกษานักเรียนเปนรายกรณีและชวยเหลือ
นักเรียน
6. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาตอ หัวหนาระดับชั้นเพื่อรายงานตอรองผูอํานวยการ
โรงเรียนกลุมบริหารกิจการนักเรียนทราบทุกวัน
7. ตรวจเครื่องแบบและการแตงกายประจําวันและประจําเดือนตามเวลาที่กลุมกิจการนักเรียนกําหนด
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8. ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน / ตารางสอน/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค/สอบแกตัวและ
ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
9. ดูแลควบคุมนักเรียนเขารวมประชุมระดับชั้นและเขารวมกิจกรรมประชุมนักเรียน
10. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามที่กลุมกิจการนักเรียนกําหนด
11. เปนเวรประจําวันตามตารางเวลาและทําหนาที่ตามหนาที่กําหนดใหรับผิดชอบ
12. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานสภานักเรียน
นายเมธิชัย
ชัยมินทร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายเกริกพล
ขัตตะ
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
นางสาวลดาวัลลิ์
วงศใหญ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ดูแล กํากับติดตามการจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. วางแผน ดูแล กํากับติดตามการจัดทําโครงการ Zero waste
3. ดูแล ใหคําปรึกษางานสภานักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. วางแผนการจัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
5. จัดเก็บขอมูล สารสนเทศ สรุปรายงาน เผยแพรผลการดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. ดําเนินกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธภายในและดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 งานระบบกลองวงจรปด
นายพงศสุธี
เลศักดิ์
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายกฤษณะ
จันทรเต็ม
ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ
น.ส.พัสกร
บุญเรืองศรี
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ซอมแซม ติดตั้งและบํารุงอุปกรณกลองวงจรปดของโรงเรียน
2. ดูแลและรักษาอุปกรณกลองวงจรปดใหมีความพรอมสามารถทํางานไดตลอดเวลา
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3.4 งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก
นายนิธิภัทร
พรมมา
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
น.ส.พัสกร
บุญเรืองศรี
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายปยพงษ
ไมมีเหตุ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนเกี่ยวกับงานคุมครองและพิทักษสิทธิของนักเรียน
2. ดําเนินงานคุมครองและพิทักษสิทธิของนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมอํานวยการ

โครงสรางการบริหารกลุม อํานวยการ
นางมยุรัตน ตาใจ
หัวหนากลุม

1. งานธุรการ
1. นางมยุรัตน ตาใจ
2. นางสายบัว วรภู
3.นางนิชาภา จันทาพูน
4. นางสาวจิราภรณ บุญณะ

2. งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย

1. นางมยุรัตน
2. นางสาวอภิลดา
3. นายจักรินทร
4. นางนิชาภา

ตาใจ
ขันคํา
ชาวดร
จันทาพูน

5. งานปฏิคม

6. งานประชาสัมพันธ

1. นางสินีนาฏ ชัยเขต
2. น.ส.พัชรา เจตบุตร
3. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
4. นายวุฒิกร ปองตัน
5. นางสาวอภิลดา ขันคํา
6. นางสาวชรินทรทร บุญมา
7. นางนิชาภา จันทาพูน
8. นางสาวสุณิษา แสนจันทร
9. นางสาวณฐินี ศิริโสภณ
10. น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร

1. นายอนุชิต โปราหา
2. น.ส.จินตนา รัตนชัย
3. น.ส.ศิรประภา บัวคอม
4. นายเมธิชัย ชัยมินทร
5. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
6. น.ส.พัชรา เจตบุตร
7. นายคุณานนท จันทรบํารุง
8.นายวุฒิกร ปองตัน

3. งานการเงินและบัญชี
1. นางสายบัว วรภู
2. นางสาวโปรดปราน คําเปลว
3. น.ส.สุณิษา แสนจันทร

7. งานยานพาหนะ
1. นายจักรินทร ชาวดร
2. นางนิชาภา จันทาพูน

นางสายบัว วรภู
เลขานุการ

4. งานสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา

1. นางสายบัว วรภู
2. นางมยุรัตน ตาใจ
3. นางนิชาภา จันทาพูน
4. น.ส.สุณิษา แสนจันทร
5. น.ส.จิราภรณ บุญณะ

8. งานโรงน้ําดื่ม
1. นางสินีนาฏ ชัยเขต
2. นายสุพัฒน จันแปงเงิน

9. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นางสายบัว วรภู
2. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
3. น.ส.สุณิษา แสนจันทร
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ภาระงานกลุมอํานวยการ
นายรวินทโชติ สุทะกุล
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา
กลุมอํานวยการ
นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
หัวหนากลุม
นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
เลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ
2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมอํานวยการ และงานที่ผูอํานวยการสถานศึกษา
มอบหมาย
3. ประสานความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับองคกร และหนวยงานภายนอก เชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เปนตน
4. ตรวจกรอง เสนอหนังสือราชการตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ อนุมัติ หรือ
อนุญาต
5. ควบคุม ดูแล การโตตอบหนังสือราชการ ออกคําสั่งแตงตั้ง
6. ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานกลุมอํานวยการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. งานธุรการ
นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางนิชาภา
จันทาพูน
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.จิราภรณ
บุญณะ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมอํานวยการ
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ/จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมอํานวยการ
3. ประสานงานกับผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ
4. จัดทําแบบฟอรม และรวบรวมเอกสารงานเกี่ยวของ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. การบริหารพัสดุและสินทรัพย
นางมยุรัตน
ตาใจ
นายจักรินทร
ชาวดร
นางนิชาภา
จันทาพูน
น.ส.อภิลดา
ขันคํา

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
2.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
1. ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ บุ ค ลากรสํ า รวจวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น อาคาร และสิ่ ง ก อ สร า ง
ทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน
2. จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของทางราชการใหเปนไปตามระเบียบฯ ใน
กรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน
3. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน
4. จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมไดดําเนินการ
และที่ยังไมสมบูรณโดยประสานกับสํานักงานธนารักษจังหวัด เพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบัน และจัดทํา
ทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
5. จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา
6. จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 การจัดหาพัสดุ
1. วิเคราะหแผนงาน งาน / โครงการ ที่จัดทํากรอบรายจายลวงหนา เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่
ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑที่กําหนดมาตรฐานกลาง
2. จัดทําแผนระยะปานกลาง และจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และที่รวมมือกับ
สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา
2.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
1. จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางในกรณีที่เปน
แบบมาตรฐาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไมเปนแบบ
มาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
3. จัดซื้อจัดจางโดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ
จาย / ขายแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญา และ
เมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินเพื่อเบิกจายเงินแกผูขาย / ผูรับจาง
2.4 การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
1. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
2. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน
3. กํ าหนดให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ ควบคุ ม และเบิ ก จ ายให เป น ไปตามระบบ และ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป
4. ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา และซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงานสําหรับทรัพยสินที่
มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่ง
ปลูกสราง
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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2.5 งานบํารุงรักษารถสวนกลาง
นายธงชาติ
จันทาพูล
ตําแหนง ลูกจางประจํา
ประธานกรรมการ
1. ควบคุมการบํารุงรักษารถสวนกลางของโรงเรียนใหใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนะนํา และใหคําปรึกษา ในการดูแลรักษารถราชการแกพนักงานขับรถ
3. ดําเนินการตอทะเบียนรถยนต รถจักรยานยนต ประจําป
4. ควบคุมการเบิก – จาย เงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
2. ดูแล บํารุงรักษา และตรวจสภาพรถสวนกลางทุกคันใหพรอมใชงานอยูเสมอ
3. บันทึกการใชรถสวนกลางใหเปนปจจุบัน และรายงานหัวหนางานทราบ
4. ทําความสะอาดรถสวนกลางหลังการใชงานทุกครั้ง
5. ทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใชรถ
6. จัดเก็บ รวบรวมสถิติ ขอมูลงานยานพาหนะ
7. ปฏิบัติหนาที่สําเนาเอกสาร โดยเปดใหบริการทุกวันทําการ ตามกําหนดเวลา
7.1. นายธงชาติ จันทาพูล เปนพนักงานประจําในการสําเนาเอกสาร กรณีที่ไดรับคําสั่ง
ปฏิ บั ติภ ารกิจ ในการขับ รถราชการใหพนั กงานขับ รถรายถั ดไปปฏิบั ติห นาที่แทน (หรือผูที่หัวหน างาน
บริหารทั่วไปมอบหมาย)
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานการเงินและบัญชี
นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
น.ส.สุณิษา
แสนจันทร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.โปรดปราน
คําเปลว
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
3.1 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน - บัญชี
1. ศึกษาหาความรู ระเบียบปฏิ บัติ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน – บั ญชี ตามคูมือ / หนั งสือสั่งการ
เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยสม่ําเสมอ
2. งานประสานงานเขตพื้นที่ฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการปฏิบัติงานถูกตองเปนปจจุบัน
และมีประสิทธิภาพ
3. งานบริ ห ารงบประมาณตามแผนการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป โดยจั ด ทํ า ประมาณการ
รายรับ – รายจาย นําเสนอฝายบริหาร เพื่อวางการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมบริหารงบประมาณ ตามระเบียบปฏิบัติการรับ – จายเงินแตละประเภทอยางถูกตอง
- เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายไดแผนดิน
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3.2 การปฏิบัติการรับเงิน
1. เงินงบประมาณ
1) รับแจงจัดสรรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ลงทะเบียนคุมเงินที่ไดรับจัดสรร
3) รับแจงอนุมัติเงินงวด / ตรวจสอบ / ศึกษาแนวปฏิบัติการขอเบิกเงิน / ประสานงาน
ผูเกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามโครงการ รวบรวมเอกสารขอเบิกเงิน
4) จัดทําหนังสือขอเบิกเงิน / พรอมแนบเอกสารขอเบิกสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เงินรายไดแผนดิน
1) เมื่อสิ้นงวดครึ่งปธนาคาร / ตรวจสอบยอดรับดอกเบี้ยธนาคาร
(1) เงินอุดหนุนรายหัว
(2) เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
(3) เงินอุดหนุนทองถิ่น
(4) เงินนอกงบประมาณอื่น
(5) จัดทําบัญชีรับเงินรายไดแผนดิน, ดอกเบี้ยรับเงินตามประเภทบัญชี
3. การรับเงินนอกงบประมาณ ตามประเภทดังนี้
1) เงินรายไดสถานศึกษา
2) เงินอุดหนุนรายหัว
3) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป
4) เงินระดมทรัพยากร
5) เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ฯลฯ
ดําเนินการดังนี้
(1) ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น / นํ า ส ง ใบเสร็ จ ไปยั ง หน ว ยงานหรื อ ผู ที เ กี่ ย วข อ ง
(กรณีสงเขตฯ จัดทําหนังสือนําสง)
(2) สลักหลังใบเสร็จรับเงินนําสงขอมูลเพื่อจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวของ
3.3 การปฏิบัติการจายเงิน
เมื่อมีการอนุมัติใหจายเงินตามกรณี ดังนี้
1. การจัดซื้อ – จัดจาง
2. การขอยืมเงินไปราชการ / จัดซื้อจัดจาง
การดําเนินงาน
1. สรุปรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอขอมูลสั่งจายเช็คใหแกเจาหนาที่แตละราย
2. จัดทําการเขียนเช็คสั่งจายใหแกเจาหนี้รายบุคคล (หลังหักภาษี ณ ที่จาย)
3. นําเสนอขออนุมัติลงนามสั่งจายเช็ค
4. จายเช็คใหแกเจาหนี้
5. รับหลักฐานการจายเงินจากเจาหนี้ / ตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จ
6. นําสงหลักฐานการจาย เพื่อจัดทําบัญชี
3.4 การจัดทําบัญชีรับ – จายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (เงินนอกงบประมาณ / เงิน
รายไดแผนดิน)
1. รับขอมูลสรุปการรับจายเงินพรอมเอกสารการจาย (ตามประเภทของเงิน)

64

2. ลงบัญชีรับ – จาย ในทะเบียนคุมตามประเภทเงินที่รับ - จาย
3. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือประจําวัน และเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
4. นําเสนอรายงานผูบริหารเพื่อทราบ และลงนาม
3.5 การรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ
1. รับเอกสารรายงานจัดซื้อ – จัดจาง จากงานพัสดุ
2. ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินตามใบสงของ, ขอมูลการหักภาษีฯ, กรรมการตรวจรับ
3. กรณีมีการหักภาษีเงินได จัดทําใบรับรองการหักภาษี เสนอผูอํานวยการลงนามในใบรับรอง
การหักภาษี
4. นําเสนอขออนุมัติจายเงิน
3.6 การจัดทํารายงานการเงิน
1. รายงานประเภทเงินคงเหลือ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. รายงานคาสาธารณูปโภค แบบที่ 1, 2 (หลังสิ้นเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน)
3. รายงานไตรมาสเงิน อุ ด หนุ น ที่ ได รั บ จั ด สรร (หลั งสิ้ น เดื อ นธั น วาคม, มี น าคม, มิ ถุ น ายน,
กันยายน)
4. รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน (ไมเกินวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม)
3.7 การจัดเก็บเอกสารงานการเงิน
1. ทุกวันที่มีการรับ – จาย เงินแตละประเภทตองมีการจัดเก็บเอกสารแยกประเภท รายจาย
และเรียงลําดับเอกสารการจาย ตามรหัสเอกสารการจายในทะเบียนคุมฯ
2. ทุกวันสิ้นเดือนเมื่อปดงบบัญชีเรียบรอยแลว ตองจัดทํางบหนาเอกสารการจาย และจัดเก็บ
เอกสารเรียงลําดับเอกสารการจายของเดือนนั้น ๆ โดยแยกประเภทของเงิน
3. ในรอบ 1 ปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) ตองจัดเก็บสมุดบัญชี / ทะเบียนคุม
เงินประเภทตาง ๆ ที่ปรากฎตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (จัดทําใบปะหนา) และจัดเก็บเอกสารการ
จายเงินแยกตามประเภท ในรอบ 1 ปงบประมาณ เพื่อรอการตรวจสอบ
4. สรุป ข อมู ล การใช ใบเสร็จ รับ เงิน ในรอบ 1 ปงบประมาณ และจัดเก็บ ใบเสร็จ ที่ใชแลว
ฉบับที่ไมไดใชประทับตรายกเลิก (ตามทะเบียนคุมการใชใบเสร็จ)
3.8 การจัดทํา / นําสงเงินรายไดแผนดิน – เงินนอกงบประมาณ
1. การรับ – นําสงเงินสมทบประกันสังคม
- หลั งวั น สิ้ น เดื อ นภายใน 15 วัน ทํ าการของเดื อนถั ดไป จัด ทํ าใบนํ าสงเงิน สมทบ
ประกันสังคม (สปส. 1-10)
- นําเสนอลงนามในแบบ สปส.1-10 เสนอเช็คสั่งจาย
- นําสงเงินสมทบประกันสังคม
2. กรณีรับเงินรายไดแผนดิน (รายไดเบ็ดเตล็ด – ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ)
- จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน
- นําเสนอลงนามเอกสารพรอมเสนอขอเบิกเงิน
- นําสงเงินรายไดแผนดินไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3. การรับเงินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
- หลั งสิ้ นเดื อนภายในวัน ที่ 7 ของเดือนถั ดไป สรุป ขอมูล รับเงินภาษี หั ก ณ ที่จาย
แยกตาม ภงด. 53 หรือ ภงด.3
- จัดทําใบนําสงเงิน ภงด. 53, ภงด.3
- นําเสนอลงนามใบนําสง / ใบเบิกถอน / สั่งจายเช็ค
- นําเงินภาษีสงสรรพากร
3.9 การปฏิบัติงานเงินสวัสดิการ (คารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร / คาเชาบาน)
1. รับเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการจากขาราชการครู - ลูกจางประจํา
2. ตรวจสอบใบเบิ กสวัส ดิ การสิทธิผูขอเบิก, บุ คคลในครอบครัว , ความถู กต องของใบเสร็จ ,
ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการประเภทนั้น ๆ พรอมเอกสารประกอบ
3. รวบรวมเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการแยกประเภทเงินฯ สรุปเพื่อนําสงเบิกภายในวันที่ 25
ของเดือน
4. จัดพิมพงบหนา และหนังสือนําสง
5. นําสงเอกสารขอเบิกเงินไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.10 การดําเนินงานจายเงินคาจางลูกจางชั่วคราว
1. กอนวันสิ้นเดือน 1 วันทําการสรุปขอมูลการมาปฏิบัติงานของลูกจางฯ / สรุปคาจางรายคน
2. จัดทําใบนําสงเงินคาจางชั่วคราว ตลอดจนเอกสารขออนุมัติจายที่เกี่ยวของ
3. จัดทําใบแจงการโอนเงินโดยใชโปรแกรม Giro Data Entry
4. นําเสนอลงนามพรอมขออนุมัติสั่งจายเช็ค
5. นําสงขอมูลเงินเดือนคาจางประจําเดือนไปยังธนาคาร
4. งานสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นางนิชาภา
จันทาพูน
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.จิราภรณ
บุญณะ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.สุณิษา
แสนจันทร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ
4.1 งานมูลนิธิ – กองทุนเพื่อการศึกษา
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําบัญชีรับ – จาย
2. ควบคุมการใชจายเงินตามวัตถุประสงค
3. ประสานงานกับเจาของกองทุน หรือผูรับมอบหมาย
4. รายงานขอมูลแกเจาของกองทุน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2 งานสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลประสานงานสมาคมศิษยเกาใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

66

4.3 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถิ่นใหเปนระบบ
2. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบเพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลงสนับสนุน

3. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลงสนับสนุน
4. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชนหรือหนวยงานตาง ๆ
ใหเขาใจ ใหความชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา
5. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน เผยแพร เชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษา และทุน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.4 งานประกันสังคมลูกจาง
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. .ขึ้นทะเบียนผูประกันตน
2. แจงลาออกผูประกันตน
3. .แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล
4. จัดทําทะเบียนคุมประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
5. นําสงเงินประกันสังคม
4.5 งานสํานักงานกลุมโรงเรียน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับ-สง และคําสั่งกลุมเครือขาย
2. จัดทําหนังสือรับ-สง และคําสั่งกลุมเครือขาย
3. จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ตลอดจนงานบริการการประชุมกลุมเครือขาย
4. งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
4.6 โครงการกรุงไทยสานฝน (โรงเรียนดีใกลบาน)
นางมยุรัตน
ตาใจ
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางนิชาภา
จันทาพูน
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.สุณิษา
แสนจันทร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กํากับ ติดตาม ประสานงาน การดําเนินงานตามนโยบายของโครงการกรุงไทยสานฝน
2. ดําเนินการดานธุรการงานโครงการกรุงไทยสานฝน (การรับ-สง หนังสือ)
3. ติดตอประสานงาน จัดหาผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
กรุงไทยสานฝน
4. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การใชงบประมาณตามโครงการกรุงไทย
5. รายงานขอมูลสถานศึกษาให บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ทุกสิ้นปการศึกษา)
6. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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5. งานปฏิคม
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางอภิลดา
ขันคํา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.ชรินทรทร บุญมา
ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
น.ส.พัชรา
เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นายวุฒิกร
ปองตัน
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นางนิชาภา
จันทาพูน
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.สุณิษา
แสนจันทร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.ณฐินี
ศิริโสภณ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทําโครงการ วางแผนการปฏิบัติงานในดานปฏิคมของโรงเรียน โดยประสานงาน
กับงานที่เกี่ยวของ
2. จัดหา วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานปฏิคม
3. จัดทําทะเบียน ดูแล รักษา พัสดุงานปฎิคม
4. จัดทําระเบียบ มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานปฏิคม
5. ใหบริการงานดานปฏิคมกับผูที่มาขอใชบริการ
6. ใหบริการแกคณะศึกษาดูงานและหนวยงานอื่นที่เขาเยี่ยมในนามของโรงเรียน
7. ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานดานปฏิคม
8. ปฏิบัติปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. งานประชาสัมพันธ
นายอนุชิต
โปราหา
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
น.ส.จินตนา
รัตนชัย
ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.ศิรประภา
บัวคอม
ตําแหนง ครู
กรรมการ
นายเมธิชัย
ชัยมินทร
ตําแหนง ครู
กรรมการ
น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
น.ส.พัชรา
เจตบุตร
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
นายคุณานนท
จันทรบํารุง
ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ
นายวุฒิกร
ปองตัน
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการงานประชาสัมพันธ
2. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ
3. บันทึกภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวในงานกิจกรรมตาง ๆ ตามวาระของโรงเรียน
4. ออกแบบทําเว็บไซตของโรงเรียนและเผยแพรขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ต
5. ดําเนินขั้นตอนพิธีการในงาน กิจกรรมตาง ๆ ตามวาระของโรงเรียน
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
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7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
7. งานยานพาหนะ
นายจักรินทร
ชาวดร
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นางนิชาภา
จันทาพูน
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินงาน กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการใชยานพาหนะสวนกลางของโรงเรียน
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
8. งานโรงน้ําดื่ม
นางสินีนาฎ
ชัยเขต
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
นายสุพัฒน
จันแปงเงิน
ตําแหนง ลูกจางประจํา กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน จัดทําโครงการงานโรงน้ําดื่ม
2. กํากับดูแลการผลิตน้ําดื่มของโรงเรียน
3. ตรวจสอบคุณภาพความสะอาดและบรรจุภัณฑของน้ําดื่มของโรงเรียนใหถูกสุขอนามัยและ
เปนไปตามมาตรฐานน้ําดื่ม
4. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
9. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสายบัว
วรภู
ตําแหนง ครู
ประธานกรรมการ
น.ส.จันทรเพ็ญ
สุขสุเมฆ
ตําแหนง ครูผูชวย
กรรมการ
น.ส.สุณิษา
แสนจันทร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
1. รวบรวมประมวลวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ข อ มู ล ที่ จ ะใช ในการประชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สนับสนุนขอมูล รับทราบ หรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดทํารายงานการประชุม และแจงมติที่ประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการ
ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

