การมอบหมายงานในหนาที่ฝายงานและขอบขายงานที่ไดรับมอบหมาย
โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีระเบียบเป$นระบบ และเกิดผลดีกับ
นักเรียนและสถานศึกษา จึงมอบหมายงานในหนาที่รับผิดชอบ และถือปฏิบัติ ดังต.อไปนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษา
นายสุจฑินันท1
สุวรรณบุษย1
ตําแหน.งรองผูอํานวยการสถานศึกษา
หนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษาบังคับบัญชาพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ
ดูแลเกี่ยวกับการ บริหารงานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ1กับชุมชน
และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
มีขอบข.ายภารกิจงาน ดังนี้
1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษามีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให
เป$นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบายและวัตถุประสงค1ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส.งเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุ.มเป=าหมายทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. บริหารงบประมาณการเงินและทรัพย1สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต.งตั้งการเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ1และรองทุกข1
8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส.งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอย.างต.อเนื่อง
10. ประสานความร.วมมือกับชุมชนและทองถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ ใหบริการดาน
วิชาการแก.ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบการดูแลช.วยเหลือนักเรียน
13. เป$นผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายงานของโรงเรียนเป$นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาร.วมกับผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่
ดําเนินการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุมดําเนินงาน ใหเป$นไปตามโครงสรางที่
สถานศึกษากําหนดการบริหารงาน ทั้ง 4ฝFายงานมีงานในหนาที่รับผิดชอบ และถือปฏิบัติ ดังต.อไปนี้
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ฝายบริหารงานวิชาการประกอบดวย
1. นางนิชนันท1
สุวรรณบุษย1
2. นางสาวนันทิยา
นิมงคล
3. นางณัฐริกา
ณ น.าน
4. นางสาวธันยชนก จันทร1ฉาน
5. นางณัฎฐณิชา
สุปHญญาวิโรจน1
6. นางสาวจันทร1สุดา วงค1จันทร1ดา
7. นางวรรณทร
แสงโรจน1

หัวหนาฝFายบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานทะเบียนและวัดผล

มีภาระหนาที่งาน ดังนี้
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
2. การวางแผนงานดานวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส.งเสริมใหมีแหล.งเรียนรู
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส.งเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร.วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค1กรอื่น
14. การส.งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก.บุคคล ครอบครัว องค1กร หน.วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ฝายบริหารงานทั่วไปประกอบดวย
1. นายอุดม
แสนทวีโภคทรัพย1
๒. นางวรรณา
ใจเต
๓. นางสาวณปภัช
รัตนาวรรณกร
๔. นางวาริศา
สุปHญญาวิโรจน1
5. นางจันจิรา
จริยา
6. นายจักรพงศ1
สุยะ

หัวหนาฝFายบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
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7. นางกรมณี
8.นางฐานิดา
9. นางสาวกนกพร
10. นางสาวกนกวรรณ
11.นายพิชัย

ปาลี
แกวพรหมมา
สงวนสิทธ1
กุลธร
เดชไพรพนา

งานอนามัย
งานสหกรณ1รานคา
งานธุรการ
งานธุรการ
งานภารโรง

มีภาระหนาที่งาน ดังนี้
1. การพัฒนาระบบและเครือข.ายขอมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข.ายการศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค1กร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดําเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. งานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธ1งานการศึกษา
18. การส.งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค1กร
และสถาบันสังคมอื่น
19. งานประสานราชการกับส.วนภูมิภาคและส.วนทองถิ่น
20. การจัดระบบการควบคุมภายในหน.วยงาน
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
ฝายบริหารงานบุคคลประกอบดวย
1.นางสาวสุภรณ1
อนุรักษ1
2.นางสาวละมัย
บุตรศรี

หัวหนาฝFายบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล
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มีภาระหนาที่งาน ดังนี้
1. การวางแผนอัตรากําลัง
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหา และบรรจุแต.งตั้ง
4. การเปลี่ยนตําแหน.งใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวก.อน
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
11. การอุทธรณ1และการรองทุกข1
12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อ และใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ1
15. การส.งเสริมประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
16. การส.งเสริมและยกย.องเชิดชูเกียรติ
17. การส.งเสริมมาตฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
18. การส.งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. การริเริ่มส.งเสริมการขอรับใบอนุญาต
20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฝายบริหารงานงบประมาณประกอบดวย
1. นางสาวสิริพร
กันทา
2. นางสาววรรณา
สิทธิมงคล
3. นางสาวปNยธิดา
วรรณารักษ1
4. นางสาวธิคําภรณ1 ประเสริฐแสงศิริ
5. นายกันตินันท1
แสนทวีโภคทรัพย1
6. นางสาวคาร1ริสา
แวหะยี
7. นางสาววลัยรัตนา นามรัตน1

หัวหนาฝFายบริหารงานงบประมาณ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัดุ
งานพัสดุและงานการเงิน

มีภาระหนาที่งาน ดังนี้
1. การจัดทําแผนงบประมาณ
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจ.ายเงินตามที่ไดรับจัดสรร
3. การอนุมัติการใชจ.ายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
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5. การรายงานผลการเบิกจ.ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานใชงบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ1 หรือสิ่งก.อสราง
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน.ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน1จากทรัพย1สิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ.ายเงิน
19. การนําเงินส.งคลัง
20. การจัดทําบัญชีการเงิน
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22. การจัดทําและจัดหาพิมพ1แบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน

