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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา  เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ข้อมูลรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางลักษณา  จันธิมา ผู้อ านวยการโรงเรียน  
2 นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีธนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
3 นางเอมพิกา  ใจกล้า รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
4 นายเกษม  วงศ์ไชย ครูช านาญการพิเศษ  
5 นางประจิน  เครืออินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  
6 นางสมพิศ  ตักโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  
7 นางรัชนี  ธงสัตย ์ ครูช านาญการพิเศษ  
8 นางภัสรา  ค ายศ ครูช านาญการพิเศษ  
9 นางชุติกาจน์  เวียงลอ ครูช านาญการพิเศษ  
10 นางอมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  
11 นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฏ์ ครูช านาญการพิเศษ  
12 นางสาวอัจฉรา  ใจกล้า ครูช านาญการพิเศษ  
13 นางสาวณัฐพร  อินทนันชัย ครูช านาญการพิเศษ  
14 นางกัลยา  ใจแสวง ครูช านาญการ  
15 นางสุวิมล  ฟูค า ครูช านาญการ  
16 นางสาวอุบลพรรณ  บัวติ๊บ ครูช านาญการ  
17 นางสาวลักษิกา  แก้วทิยาเวชย์ ครูช านาญการ  
18 นางวิรัลพัชร  มิ่งโอโร ครูช านาญการ  
19 นางสาวพรทิพย์ ไชยมงคล ครูช านาญการ  
20 นางสาวเขมิกา ค าวงค์ ครูช านาญการ  
21 นางสาวนวรัตน์  ตันแฝง ครูช านาญการ  
22 นางสาวจีราวรรณ  เชื้อเมืองพาน ครูช านาญการ  
23 นายกมล  บุญจันต๊ะ ครูช านาญการ  
24 นายกวิน  เป็กตีปิน ครูช านาญการ  
25 นางสาวรัตติกาล  ใจใหญ่ ครูช านาญการ  
26 ว่าที่ รต.อารียา ตาบุญใจ คร ู  



27 นางสาวพรวิภา  ไชป้อ คร ู  
28 นางสาวภัทราวดี  นวลแจ่ม คร ู  
29 นายกิติพงษ์  สมภาร คร ู  
30 นางสาวบุณยนุช  ธัญลักษณ์ชัยกุล คร ู  
31 นางณัฏฐ์ชญา  ภูด่านงัว ครูผู้ช่วย  
32 นางดารารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง  
33 นายจักรพันธ์  เชื้อเมืองพาน ครูอัตราจ้าง  
34 นายอดุลย์ ยศสละ ครูอัตราจ้าง  
35 นายวิทวัส  บัวบาน ครูอัตราจ้าง  
36 นางสาวทิพากร  วงศ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง  
37 นางสาวนภัสกร  พันธวงค์ ครูอัตราจ้าง  
38 นางสาวปณิดา ทองค า ครูอัตราจ้าง  
39 Mr. Majun Plenos Tin-ao ครูอัตราจ้าง  
40 นางสาวธิดารัตน์  ไชยมงคล  ครูพ่ีเลี้ยง  
41 นางสาวเบญจวรรณ  ขันทองนาค ครูพ่ีเลี้ยง  
42 นางสาวเกศกนก การุณประชา ครูพ่ีเลี้ยง  
43 นางสาวเบญจมาศ เผ่าทะชัย ครูพ่ีเลี้ยง  
44 นางศศิธร  เรือนสอน ครูพ่ีเลี้ยง  
45 นางสาวกาญจนา  อินต๊ะขัน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
46 นางจารุวรรณ์  ค ามูล ธุรการ  
47 นายสุริยา   ไชยมงคล ลูกจ้าง  
48 นายสุข  แก้วหล้า ลูกจ้างประจ า  
49 นางสาวนาถชนก  เปรืองวิชาธร นักศึกษาฝึกสอน  
50 นางสาวธมนวรรณ  กาศเมฆ นักศึกษาฝึกสอน  
51 นางสาวสุพัตร ไชยมงคล นักศึกษาฝึกสอน  
52 นางสาวช่อฟ้า ตันอารมณ์ นักศึกษาฝึกสอน  

 

 



2. ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) มีดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 23 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ด ี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 
(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งการก าหนดจ านวนและ อัตรา
ต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับ นโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

 

   

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและ 
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 
 

 

   

(3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณา
ความด ีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหาร การศึกษาและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาในโรงเรียนอนุบาล
จุน(บ้านบัวสถาน) 
 

 

   

(4) พิจารณาเก่ียวกับเรื่องการด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 

   

หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 23 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ด ี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 



(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การ
เสริมสร้าง ขวัญก าลังใจ การปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 

 

   

(6) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัว
สถาน) 

 

   

(7) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
ทาง การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้าน
บัวสถาน) 

 

   

(8) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล
จุน(บ้านบัวสถาน) 

 

   

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการ
บริหาร งานบุคคลในโรงเรียนอนุบาลจุน
(บ้านบัวสถาน) 

 

   

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัตินี้กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

   

 


