แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า

รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ

สานักงานบริหารวิชาการ

- งานสานักงานบริหารงานวิชาการ
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย

กลุ่มงานการจัดการศึกษา

- งานกลุม่ สาระการเรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานห้องเรียนพิเศษ
- งานวัดและประเมินผล
- งานจัดตารางสอน
- งานพัฒนาผู้เรียน
- งานทะเบียนวัดผล
- งานโรงเรียนคุณภาพประจาอาเภอ
- งานทวิศึกษา
- งานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานการจัดการเรียนร่วม

กลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ

- งานแนะแนว
- งานPLC พัฒนาสือ่ และนวัตกรรม
- งานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
- งานห้องสมุด
s
- งานสวนพฤกษศาสตร์
- งานศูนย์อาเซียน
- งานทุนการศึกษา/กยศ.
- งาน STEM ศึกษา
- งานสิ่งแวดล้อม
- งานจิตสาธารณะ

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

- งานนิเทศและติดตาม
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน

รองผอ.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
สานักงานบริหารงานกิจการนักเรียน
- งานสานักงานบริหารงานกิจการนักเรียน
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการดารงชีวิต
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานระเบียบวินัยนักเรียน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
- งาน To be Number One
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
- งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
- งานป้องกันภัยคุกคามจากรูปแบบต่าง ๆ
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร
- งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน
- งานจราจร
กลุ่มงานบริการชุมชน
- งานโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที
- งานจิตอาสาบริการชุมชน
- งานดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อบริการชุมชน

เครือข่ายผู้ปกครอง

รองผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
สานักงานบริหารงานบุคคลการเงินและ
สินทรัพย์
- งานสานักงานบริหารงานบุคคลฯ
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
- งานแผนงาน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสารสนเทศ
- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
- งานตรวจสอบและติดตามการใช้เงิน
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
- งานบริหารการเงินและบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบุคลากร
- งานสารบรรณ
- งานสวัสดิการครู

รองผอ.กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
สานักงานบริหารงานบริหารทั่วไป
- งานสานักงานบริหารงานทั่วไป
- งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย
กลุ่มงานอาคารสถานที่
- งานบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานสาธารณูปโภค
- งานน้าดื่มโรงเรียน
- งานนักการ แม่บ้านและลูกจ้าง
- งานบ้านพักครู
กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานธนาคารโรงเรียน
- งานสวัสดิการร้านค้าและโภชนาการ
- งานสวัสดิการนักเรียนและชุมชน

แผนผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายวิทยา พัฒนเมธาดา
ชมรมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า

รองผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการงานวิชาการ
นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการศึกษา
นายมนัส ตันมูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ

งานจัดตารางสอน
นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ

งานทะเบียนนักเรียน
นายมนัส ตันมูล
นางสาวสุชาดา หาญป่า
นายพงศ์พิสิฐ สิงหประเสริฐ

งานพัฒนาหลักสูตร
นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน
นางสาวศิวพร อินทะจักร

งานทะเบียนวัดผล
นายมนัส ตันมูล
นางสาวมลิวัลย์ โบแบน
นางสาวศิวพร อินทะจักร

งานวัดและประเมินผล
นางสาวมลิวัลย์ โบแบน
นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง

งานทวิศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ
นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน
นายนิรันดร์ ฝั้นศรี
นายสิทธิชาติ ปานาม

งานพัฒนาผู้เรียน
นายเจนณรงค์ แก้วซาว
ว่าที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ
นายจีระศักดิ์ สติแน่

งานโรงเรียนคุณภาพประจาอาเภอ
นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน
นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล

งานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ว่าที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ
นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน

งานห้องเรียนพิเศษ
นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ
นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล

งานส่งเสริมอาชีพ
ว่าที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ
นางวิยะดา หนูคง
งานการจัดการเรียนร่วม
นายสิริชัย แจ่มสกุลไพร

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน

งานนิเทศและติดตาม
นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ

งานวิจัยและพัฒนา
นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน
นางสาวศิวพร อินทะจักร
งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล
นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง

งานสานักงานบริหารงาน
นายศิริศักดิ์ จันทร์อ้าย

งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย
นายศิริศักดิ์ จันทร์อ้าย

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ
นางสาวศิวิไล
โนจ๊ะ
งานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง

นายเฉลิมพล พาตา
นายประวิทย์ เสาร์นุ
นางชลธิดา ตาติ๊บ
นายนิรันดร์ ฝั้นศรี
นายสิริชัย แจ่มสกุลไพร

งานPLC พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล
นางสาวนงคราญ แก้วจา
นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์

งานทุนการศึกษา/กยศ.
นางชลธิดา ตาติ๊บ
นางสาวจันจิรา บุญยัง

งานศูนย์อาเซียน
นางสาวช่อผกา ชัยชาญ
ครูภาษาอังกฤษคนใหม่

งานห้องสมุด
นางสาววราภรณ์ ขัดสาร
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีต่างวงศ์

นางสาวศิวพร อินทะจักร

นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง

งานแนะแนว
นางคุณาลักษณ์ ตรีวงค์
นางสาวจันจิรา บุญยัง

งาน STEM ศึกษา
นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง
นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล

งานสิ่งแวดล้อม
นายเฉลิมพล พาตา
นายประวิทย์ เสาร์นุ
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล

งานจิตสาธารณะ
นายเจนณรงค์ แก้วซาว
นางสาวสุชาดา หาญป่า

งานสวนพฤกษศาสตร์

แผนผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหาร งานกิจการนักเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายวิทยา พัฒนเมธาดา
ชมรมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการงานกิจการนักเรียน
นายนพดล เครือแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมทักษะการดารงชีวิต

นายจีระศักดิ์ สติแน่

นายนพดล เครือแก้ว

งานจราจร
นายจีระศักดิ์ สติแน่

งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน
นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่ว

งานสานักงานบริหารงาน
นางปาริฉัตร พนมการ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์
นายสิริชัย แจ่มสกุลไพร
นางสาวอารยา จันทร์ตา

งานระเบียบวินัยนักเรียน
นายจีระศักดิ์ สติแน่
นายณัฐพันธ์ อัฏฐะสิริ
นางสาวช่อผกา ชัยชาญ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นางสาวอารยา จันทร์ตา
นายประวิทย์ เสาร์นุ

งานป้องกันยาเสพติด
นายนพดล เครือแก้ว
นายณัฐพันธ์ อัฏฐะสิริ

งาน To be Number One
นายธนู ปู่หมื่น
นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่ว

งานส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน
นางวิยะดา หนูคง

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นางสาวช่อผกา ชัยชาญ
นายณัฐพันธ์ อัฏฐะสิริ

งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
นายวาณิช ผัดมอย
นายธนู ปู่หมื่น

หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชน
นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์
งานโสตทัศนูปกรณ์และระบบ
ไอซีที

นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์
นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่ว
นางสาวช่อผกา ชัยชาญ

งานจิตอาสาบริการชุมชน
นายจีระศักดิ์ สติแน่
นายวาณิช ผัดมอย

งานดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อบริการชุมชน
นางนวลฉวี ยารังกา
นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่ว

นายธนู ปู่หมื่น

งานป้องกันภัยคุกคามจากรูปแบบต่าง ๆ

นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์

งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์

นางปาริฉัตร พนมการ

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำร งำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นายวิทยา พัฒนเมธาดา
ชมรมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์

นางคุณาลักษณ์ ตรีวงค์

หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน
นางสาวสุวิมล ด้วงยศ

งำนแผนงำน
นางสาวสุวิมล ด้วงยศ

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
นางการะเกศ ปัญญาวงค์

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงิน
นางสาวนงคราญ แก้วจา

งำนตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงิน
นางสาวสุวิมล ด้วงยศ

งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี
นางสาวนงคราญ แก้วจา
นางสาวประภาศรี ปาลี
นายวีระพงศ์ คันทะเนตร

งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน
นางการะเกศ ปัญญาวงค์

หัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุ
นางนวลฉวี ยารังกา

หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
นางสกาวเดือน วังป่าตาล

งำนบริหำรพัสดุ
นางนวลฉวี ยารังกา
นายอนุรักข์ ขันใจ
นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์

งำนบุคลำกร
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ

งำนพัฒนำบุคลำกร
นางสกาวเดือน วังป่าตาล

ว่าที่ร.ต.หญิงพรพรรณ เปี้ยปาละ

งำนสำรบรรณ
นางสาวณัชชา พรมสีดา

งำนสวัสดิกำรครู
นางสกาวเดือน วังป่าตาล
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ

งำนสำรสนเทศ
นางศิวพร วงค์กันยา
งำนสำนักงำนบริหำรงำน
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ

งำนสำรสนเทศ/งำนประชำสัมพันธ์ฝ่ำย
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ

แผนผังโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้อ้านวยการโรงเรียน
นายวิทยา พัฒนเมธาดา

ชมรมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อ้านวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อ้านวยการ บริหารทั่วไป

นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและบริการ

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล

นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์
งานบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
นายนิรันดร์ ฝั้นศรี
นายเฉลิมพล พาตา
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล
นายสิทธิชาติ ปานาม
นายประวิทย์ เสาร์นุ
งานจัดตกแต่งสถานที่
นายเฉลิมพล พาตา
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล
นายสิทธิชาติ ปานาม
นายสิริชัย แจ่มสกุลไพร

งานสาธารณูปโภค
นายเฉลิมพล พาตา
นายนิรันดร์ ฝัน้ ศรี
นายประวิทย์ เสาร์นุ

งานชุมชนสัมพันธ์
นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล
ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวขวัญชีวา ใจเฉียง
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล

งานสวัสดิการนักเรียนและชุมชน
นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล
ครูภาษาอังกฤษ

งานธนาคารโรงเรียน
นางสาวขวัญชีวา ใจเฉียง

งานน้าดื่มโรงเรียน
นางวิยะดา หนูคง

งานสวัสดิการร้านค้าและโภชนาการ

งานบ้านพักครู
นายนิรันดร์ ฝั้นศรี
นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล

งานนักการ แม่บ้านและลูกจ้าง
นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์
นายนิรันดร์ ฝั้นศรี

งานส้านักงานบริหารงาน
นายศราวุฒิ เพาะเจาะ
ครูภาษาอังกฤษ

งานประชาสัมพันธ์
นายศราวุฒิ เพาะเจาะ

งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์

นายศราวุฒิ เพาะเจาะ
ครูภาษาอังกฤษ

