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คำสั่งโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ
ที่ 94/ 2563
เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ
********************************
เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำใน ปีกำรศึกษำ 2563
บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมคล่องตัว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพสอดคล้องตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้นจึงอำศัยอำนำจ ตำมควำมในมำตรำ 39 วรรค 1 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียน
1.1 ว่ำที่ร้อยตรี สมบัติ เกิดเพชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ
1.2 นำยไพบูลย์ พุทธรักษ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2.1 ว่ำที่ร้อยตรี สมบัติ เกิดเพชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยไพบูลย์ พุทธรักษ์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ
กรรมกำร
2.4 นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
2.5 นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
กรรมกำร
2.6 นำงลักษมี ชีพสุวรรณ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1 นำงลักษมี ชีพสุวรรณ
ครู
หัวหน้ำคณะ
3.2 นำงสำวรัชฎำพร ดำจันทร์พันธ์ ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
3.4 นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.5 นำงสำวปิโยรส สิทธิพรหม
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
1. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
หัวหน้ำงำน
2.นำงสำวรัชฎำพร ดำจันทร์พันธ์
เจ้ำหน้ำที่
3.นำงสำวปิโยรส สิทธิพรหม
เจ้ำหน้ำที่
2. งำนธุรกำรโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
หัวหน้ำงำน
2.นำงสำวปิโยรส สิทธิพรหม
เจ้ำหน้ำที่
3. งำนประสำนรำชกำรกับเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนอืน่
ผู้รับผิดชอบ 1. นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวปิโยรส สิทธิพรหม
เจ้ำหน้ำที่
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4. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
2.นำงสำวรัชฎำพร ดำจันทร์พันธ์
5. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงลักษมี ชีพสุวรรณ
2.นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
6. งำนสรรหำกำรบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำยและออกจำกรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงลักษมี ชีพสุวรรณ
2. นำงสำวรัชฎำพร ดำจันทร์พันธ์
3. นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
7. งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวรัชฎำพร ดำจันทร์พันธ์
3.นำงสำวปิโยรส สิทธิพรหม
8. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
ผู้รับผิดชอบ
1.นำงลักษมี ชีพสุวรรณ
2.นำงสำวรัชฎำพร ดำจันทร์พันธ์
9. งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงลักษมี ชีพสุวรรณ

หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่

4. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
4.1 นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
ครู
หัวหน้ำคณะ
4.2 นำงวลีรัตน์ ภูยำธิ
ครู
กรรมกำร
4.3 นำงสำวปิโยรส สิทธิพรหม
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
4.4 นำยวิศักดำ นำเฮำ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์สอน
กรรมกำร
4.5 นำงอุไรวรรณ พำชื่น
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
1. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
2.นำงอุไรวรรณ พำชื่น
เจ้ำหน้ำที่
2. งำนจัดทำและเสนอของบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
2.นำงอุไรวรรณ พำชี่น
เจ้ำหน้ำที่
3.นำงวลีรัตน์ ภูยำธิ
เจ้ำหน้ำที่
3. งำนจัดสรรงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
2.นำงอุไรวรรณ พำชื่น
เจ้ำหน้ำที่
4. งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้เงิน และผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ
หัวหน้ำงำน
2.นำงวลีรัตน์ ภูยำธิ
เจ้ำหน้ำที่
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5. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
2.ครูและบุคลำกรทุกคน
กรรมกำร
6. งำนบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
2.นำงวลีรัตน์ ภูยำธิ
เจ้ำหน้ำที่
7. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงอุไรวรรณ พำชื่น
หัวหน้ำงำน
2.นำงสำวปิโยรส สิทธิพรหม
เจ้ำหน้ำที่
3. นำยวิศักดำ นำเฮำ
เจ้ำหน้ำที่
8. งำนจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงอุไรวรรณ พำชื่น
หัวหน้ำงำน
2.นำงจริยำ ศรีกุลวงศ์
เจ้ำหน้ำที่
9. งำนพำหนะประจำโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
2. นำยอิ๊ด สุขใจ
(เป็นผู้ดูแลและขับรถตู้โรงเรียน)
3. นำยแอ๊ต มำสิงห์
(เป็นผู้ดูแลและขับรถไถโรงเรียน)
10. งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
5. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
5.1 นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
5.2 นำงละมัย โคตรโสภำ
5.3 นำยสุขกิจ พิศกุล
5.4 นำยยุทธภูมิ ลำลด
5.5 นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
5.6 นำยจันทำ จันทะมงคุณ
5.6 นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
5.7 นำยวีรยุทธ ดุพงษ์
5.8 นำยอิ๊ด สุขใจ
5.9 นำยแอ๊ต มำสิงห์
5.10 นำยอำพล สัตนันท์
5.11 นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
พนักงำนรำชกำร
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
นักกำรภำรโรง
นักกำรภำรโรง
นักกำรภำรโรง
ครู

หัวหน้ำคณะ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
1. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ
2.นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
3.นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
4.นำยวีรยุทธ ดุพงษ์
2. งำนดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
2.นำยสุขกิจ พิศกุล
3.นำยจันทำ จันทะมงคุณ
4.นำยอิ๊ด สุขใจ
5.นำยแอ๊ต มำสิงห์
6.นำยอำพล สัตนันท์
3. งำนพยำบำลและอนำมัยโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1. นำงละมัย โคตรโสภำ
2. นำงพวงทอง สุทธิพิพัฒน์
๓. นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
๔.นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
๕..นำยวีรยุทธ ดุพงษ์
4. งำนป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยสุขกิจ พิศกุล
2.นำยยุทธภูมิ ลำลด
3.นำยจันทำ จันทะมงคุณ
5. งำนโภชนำกำร โรงอำหำรและร้ำนค้ำสวัสดิกำร
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ
2.นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
3.นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
6. งำนโสตทัศนศึกษำและประชำสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
2.นำยสุขกิจ พิศกุล
3.นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
4.นำงสุธำทิพย์ ถำนสีมี
5.นำยวีรยุทธ ดุพงษ์
7. งำนจัดบริกำรรถรับส่งนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ
2.น.ส.อรอุมำ ปูนำสี
8. งำนสหกรณ์และธนำคำรโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
2.นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ

หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
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9. งำนชุมชนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ

1.นำยสุขกิจ พิศกุล
หัวหน้ำงำน
2.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
เจ้ำหน้ำที่
3.นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ
เจ้ำหน้ำที่
10. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
เจ้ำหน้ำที่
4.นำยจันทำ จันทะมงคุณ
เจ้ำหน้ำที่
5.นำยยุทธภูมิ ลำลด
เจ้ำหน้ำที่
11. งำนสภำนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
หัวหน้ำงำน
2.นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
เจ้ำหน้ำที่
3.นำยวีรยุทธ ดุพงษ์
เจ้ำหน้ำที่
12. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและโรคเอดส์
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยจันทำ จันทะมงคุณ
หัวหน้ำงำน
2.นำยยุทธภูมิ ลำลด
เจ้ำหน้ำที่
3.นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
เจ้ำหน้ำที่
4.นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
เจ้ำหน้ำที่
๕.นำงสำวรังสิมำวดี คำน้อย
เจ้ำหน้ำที่
๖.นำงสำวรัชฎำพร ดำจันทร์พันธ์
เจ้ำหน้ำที่
13. งำนที่ปรึกษำนักเรียนและหัวหน้ำระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
หัวหน้ำงำน
2.ครูที่ปรึกษำนักเรียนทุกห้อง
เจ้ำหน้ำที่
14. งำนรักษำวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
หัวหน้ำงำน
2.นำยจันทำ จันทะมงคุณ
เจ้ำหน้ำที่
3.นำยยุทธภูมิ ลำลด
เจ้ำหน้ำที่
4.นำงอมรรัตน์ สุมำตรำ
เจ้ำหน้ำที่
5.นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
เจ้ำหน้ำที่
15. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวนรำทิพย์ สมแสน
หัวหน้ำงำน
2.นำยยุทธภูมิ ลำลด
เจ้ำหน้ำที่
3.นำงสำวอรอุมำ ปูนำสี
เจ้ำหน้ำที่
16. งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ 1. นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
หัวหน้ำงำน
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6. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
6.1 นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
ครู
หัวหน้ำคณะ
6.2 นำงละมัย โคตรโสภำ
ครู
กรรมกำร
6.3 นำงมลิวัลย์ พันธนะบูรณ์
ครู
กรรมกำร
6.4 นำยธนพงษ์ เพลงสำ
ครู
กรรมกำร
6.5 นำงศรีนวล พลนิโคตร
ครู
กรรมกำร
6.6นำงสุธำทิพย์ ถำนสีมี
ครู
กรรมกำร
6.7 นำยสุขสันต์ จันทะนุ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
6.8 นำยศิวกร เหมือนสีเลำ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6.9 นำยประภำส กิตติเลิศ
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
6.10 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ทุกกลุ่มสำระฯ
กรรมกำร
6.11 นำงสำวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์ ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ขอบข่ายงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์
หัวหน้ำงำน
2.นำงสุธำทิพย์ ถำนสีมี
เจ้ำหน้ำที่
3. นำยประภำส กิตติเลิศ
เจ้ำหน้ำที่
2. งำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน และทะเบียนนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์
หัวหน้ำงำน
2.นำงสุธำทิพย์ ถำนสีมี
เจ้ำหน้ำที่
3.นำยสุขสันต์ จันทะนุ
เจ้ำหน้ำที่
4.นำยศิวกร เหมือนสีเลำ
เจ้ำหน้ำที่
3. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงละมัย โคตรโสภำ
หัวหน้ำงำน
2.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
เจ้ำหน้ำที่
3.หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เจ้ำหน้ำที่
4. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงละมัย โคตรโสภำ
หัวหน้ำงำน
2.หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เจ้ำหน้ำที่
5. งำนนิเทศกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
หัวหน้ำงำน
2.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
เจ้ำหน้ำที่
6. งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน และมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
หัวหน้ำงำน
2.นำงพวงทอง สุทธิพิพัฒน์
เจ้ำหน้ำที่
3.นำงสุธำทิพย์ ถำนสีมี
เจ้ำหน้ำที่
4.นำยสุขสันต์ จันทะนุ
เจ้ำหน้ำที่
5.นำยศิวกร เหมือนสีเลำ
เจ้ำหน้ำที่
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7. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสุธำทิพย์ ถำนสีมี
หัวหน้ำงำน
2.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
เจ้ำหน้ำที่
3.นำงพวงทอง สุทธิพิพัฒน์
เจ้ำหน้ำที่
8. งำนประสำนควำมร่วมมือชุมชนพัฒนำวิชำกำรและส่งเสริมเครือข่ำยทำงวิชำกำรให้มีควำมเข้มแข็ง
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงละมัย โคตรโสภำ
หัวหน้ำงำน
2.นำงสุธำทิพย์ ถำนสีมี
เจ้ำหน้ำที่
3.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
เจ้ำหน้ำที่
9. งำนคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
หัวหน้ำงำน
2. นำงสุธำทิพย์ ฐำนสีมี
เจ้ำหน้ำที่
3.หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เจ้ำหน้ำที่
10. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.ลูกเสือเนตรนำรี 1.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น หัวหน้ำงำน
2.ชุมนุม
1.นำยศิวกร เหมือนสีเลำ
เจ้ำหน้ำที่
2.นำยสุขสันต์ จันทะนุ
เจ้ำหน้ำที่
3.นักศึกษำวิชำทหำร 1.นำยจันทำ จันทะมุงคุณ
หัวหน้ำ
11. งำนจัดตำรำงสอนตำรำงเรียนและจัดสอนแทน
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
หัวหน้ำงำน
2.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
เจ้ำหน้ำที่
3.นำยศิวกร เหมือนสีเลำ
เจ้ำหน้ำที่
4.นำยประภำส กิตติเลิศ
เจ้ำหน้ำที่
12. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
หัวหน้ำงำน
2.หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เจ้ำหน้ำที่
13. งำนห้องสมุดและพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงมลิวัลย์ พันธนะบูรณ์
หัวหน้ำงำน
14. งำนแนะแนวกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงศรีนวล พลนิโคตร
15. งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
7. คณะกรรมการดาเนินการโครงการพิเศษสนองนโยบาย
1. นำยไพบูลย์ พุทธรักษ์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงลักษมี ชีพสุวรรณ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3. นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
4. นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
5. นำยธนพงษ์ เพลงสำ
ครู
6. นำยสุขกิจ พิศกุล
ครู
7. นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ

หัวหน้ำงำน
หัวหน้ำงำน
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ขอบข่ายงานโครงการพิเศษสนองนโยบาย
1. งำนปั้นหม้อเขียนไหและผลิตของชำร่วยสร้ำงสรรค์
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
2. งำนจักสำนไม้ไผ่
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์
หัวหน้ำงำน
3. งำนส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
หัวหน้ำงำน
4. งำนส่งเสริมศิลปะกำรฟ้อนรำและแสดงดนตรีโปงลำง
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
5. งำนส่งเสริมศิลปะกำรแสดงดนตรีสำกล และวงดุริยำงค์
ผู้รับผิดชอบ 1.นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำงำน
6. งำนสิ่งประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ทำงอิเลคทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยสุขกิจ พิศกุล
หัวหน้ำงำน
7. งำนผลิตอำหำรพื้นเมือง
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธนพงษ์ เพลงสำ
หัวหน้ำงำน
8. งำนผลิตน้ำดื่มสะอำด BANCHIANGWIT DRINKING WATER
ผู้รับผิดชอบ 1.นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น หัวหน้ำงำน
ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษำ ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนให้สำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำย ทั้งด้ำนควำมรู้ จัดหำ จัดซื้อ
จัดทำ จัดจำหน่ำย นำเสนอ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ จัดทำบัญชีรับจ่ำย รำยงำนผลต่อผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
8. คณะกรรมการจัดทารายงาน สรุปผลงาน โครงการและกิจกรรม
1. นำยไพบูลย์ พุทธรักษ์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
2. นำงลักษมี ชีพสุวรรณ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
3. นำยธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
4. นำงสวรินทร์ พูลประเสริฐ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
กรรมกำร
5. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
6. นำงสำวจริยำ ศรีกุลวงศ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำงอุไรวรรณ พำชื่น
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ติดตำม รวบรวม สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรในปีงบประมำณ
แล้วรำยงำนสรุปผลในภำพรวม และเผยแพร่ผลงำนที่ประสพผลสำเร็จสู่สำธำรณชน พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและ
เหตุผลเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรอย่ำงสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563
ว่ำที่ร้อยตรี
(สมบัติ เกิดเพชร)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ

