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คำสั่งโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

ที ่094 / ๒๕65 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปีการศึกษา ๒๕65 

------------------------------------- 

       อาศัยตามความในมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วย 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมี  
อำนาจและหน้าที่ ควบคุม ดูแลให้ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ปีการศึกษา 2565 ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายหน้าทีต่่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหน้าที่บริหารโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ประกอบด้วย  

     1. นายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
     2. นายศราวุธ    ธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
     3 นายสมนึก    จันทรักษ ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
     4. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
     5. นางนงลักษณ์   รักษาพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
     6. นางสาวลาวัลย ์ สุโรพนัธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
     7. นางทัศนีย์    มะโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑.  นายศราวุธ    ธรรมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

มีหน้าที่   ๑. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ ๑ กรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติ               
หน้าที่ได้ 
   ๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการช่วยบริหารวางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม นิเทศการดำเนินงานของ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
และฝ่ายกิจการนักเรียน 
   ๓. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มบริหารในการจัดทำแผนงาน โครงการ                      
ให้มีการปฏิบัติภารกิจด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นโยบายและ
วิสัยทศัน์ของโรงเรียน 
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   ๔. กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และดูแลให้การ
ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ 
   ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
   ๖.  ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือให้การดำเนินงานของทุกกลุ่มบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สามารถให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่าง                      
มีประสิทธิภาพ  
   ๗.  จัดการประชุม นิเทศ ติดตาม งานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
   ๘.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานใหผู้้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 

  ๙.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

มีหน้าที่   ๑. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 2 กรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติ               
หน้าที่ได้ 
   ๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการช่วยบริหารวางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม นิเทศการดำเนินงานของ กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบคุคล  
   ๓. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มบริหารในการจัดทำแผนงาน โครงการ                      
ให้มีการปฏิบัติภารกิจด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นโยบายและ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   ๔. กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และดูแลให้การ
ชว่ยเหลืออย่างสม่ำเสมอ 
   ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
   ๖.  ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือให้การดำเนินงานของทุกกลุ่มบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สามารถให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่าง                      
มีประสิทธิภาพ  
   7.  ประสานกับภาคีเครือข่าย และพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

  8.  จัดการประชุม นิเทศ ติดตาม งานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
   9.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 

  10.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. งานตามนโยบาย 
 1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1.   นายโพธิบูรพ์  แก้วทอง   ผู้ช่วย 
2.   นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย       ผู้ช่วย 

 2. งานโรงเรียนธนาคาร 
นางธัญชนก  สิริบุญตา  

      3. งาน To Be Number One     
 นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์  
       4. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.   นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว  หมวดที่ 1 
2.   นายธนกฤต  หนักหล่อ  หมวดที่ 2 
3.   นางสาวศิริกานต์  ไชยสาร    หมวดที่ 3 
4.   นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์  หมวดที่ 4 
5.   นางทัศนีย์  มะโน   หมวดที่ 5 
6.   นางนงลักษณ์  รักษาพล  หมวดที่ 6 
7.   นางธัญวรัตม์  กุลวรรณ์  หมวดที่ 7 

     5. งานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
1.   นางนงลักษณ์  รักษาพล   ผู้ช่วย 
2.   นายโพธิบูรพ์  แก้วทอง (CKP Herb)  ผู้ช่วย 
3.   นายอำนาจ   จิตอารี(เกษตรเพ่ืออาหาร)   ผู้ช่วย 
4.   นางกรรณิการ์  ตามัย (แผนชุมชน)  ผู้ช่วย 

 6. งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
1.   นางนงลักษณ์  รักษาพล  ผู้ช่วย 
2.   นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร  ผู้ช่วย 

 7. งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
1.   นางนงลักษณ์  รักษาพล  ผู้ช่วย 
2.   กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ผู้ช่วย 
3.   นายบรรเจิด  คำชนะ   ผู้ช่วย 
4.   นางสาวจิราวรรณ คำแคว่น  ผู้ช่วย 

     8. งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)  
1. นายธราภพ  ยานการ   ผู้ช่วย 
2. นางสาวรุ่งทิวา   กาศมณี  ผู้ช่วย 

     9. งานประกาศเจตจำนงสุจริต (ITA) 
1. นางทัศนีย์  มะโน   ผู้ช่วย 

      2. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร  ผู้ช่วย 

 3. นางสาวรุ่งทิวา   กาศมณี  ผู้ช่วย 
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     10. งานโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา 
      1. นางดาราลักษณ์  อินปา  ผู้ช่วย 

 2. นางมลฤดี เตชะตา   ผู้ช่วย 
 
 
4. กลุ่มบริหารวิชาการ            
          นางนงลักษณ์  รักษาพล   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
มีหน้าที่ ๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการช่วยบริหารวางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม นิเทศการดำเนินงานของบริหารวิชาการ 

๒.  วางแผนการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มในการจัดทำแผนงาน โครงการ ให้มีการปฏิบัติภารกิจ
ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 ๓.  กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มดูแลให้การ
ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในกลุ่มให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
 ๕.  จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นรูปเล่ม 
 ๖.  ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถ
ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๗.  จัดการประชุม นิเทศ ติดตาม งานของกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
 ๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปี
การศึกษา 
           ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑. งานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑.  นางนงลักษณ์       รักษาพล  หัวหน้า 
๒.  นางสาวนุศรา       สินชู  ผู้ช่วย 
3.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวศิริกานต์  ไชยสาร    หัวหน้า 

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  
นายอำนาจ  จิตอารี 

     ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 
นางสาวรชันี  พรหมรักษ์  

     ๒.๓  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
นายธราภพ  ยานการ   

     ๒.๔  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
  นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว  
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     ๒.๕ งานแนะแนวการศึกษา 
  ๑.  นางสาวศิริกานต์  ไชยสาร หัวหน้า 
  ๒.  นางลำแพน  บูรณะชาติ ผู้ช่วย 
3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์   
4. งานนิเทศทางการศึกษา 
 นางลำแพน  บูรณะชาติ  
5. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 ๑. นางจินดา  ยังศิริ(ห้องสมุด)  หัวหน้า 
 ๒. นายโพธิบูรพ์   แก้วทอง (สวนพฤกษ์) ผู้ช่วย 
 3. นางสาวนันทิกานต์  อาจหาญ   ผู้ช่วย 
6. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 นายธราภพ ยานการ    
7. งานรับนักเรียน  
 ๑. นางรัญจวน คำชนะ   หัวหน้า 
 2. นางลำแพน  บูรณะชาติ   ผู้ช่วย 

 8. งานทะเบียนนักเรียน 
            1. นางวชิรญาณ์  มาผิว   หัวหน้า 
  2. นางอินทิราลักษณ์     นันไชย  ผู้ช่วย 

          9. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
๑. นางสาวรัชนี พรหมรักษ์   หัวหน้า 
๒. นางธัญวรัตม์  กุลวรรณ์   ผู้ช่วย 

          ๑0. งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการของผู้เรียน 
๑. นางธัญชนก          สิริบุญตา  หัวหน้า 

 ๒. นางสาวนุศรา           สินชู  ผู้ช่วย 
          ๑1. งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพงานวิชาการ 

๑.  นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์    หัวหน้า 
 ๒.  นายธนกฤต  หนักหล่อ   ผู้ช่วย 

          12. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑.  นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๒.  นางอินทิราลักษณ์  นันไชย       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๓.  นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.  นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.  นายสัมพันธ์  อินสองใจ        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๖.  นางจินดา  ยังศิริ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๗.  นายอำนาจ  จิตอารี        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๘.  นางสุณัฐชา  ยวงคำ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
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          13. งานจัดตารางสอน 
   1. นางสาวนุศรา   สินชู   หัวหน้า 
   2. นายปภังค์กร   เมฆแสน   ผู้ช่วย 
          14. งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล( DMC) 
   นางวชิรญาณ์  มาผิว     
          15. ระบบงานปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน (CCT) (admin) 
  นายปภังคก์ร เมฆแสน  
          16. งานการศึกษาพิเศษ 
   นางอุบลวรรณ   หล้าแก้ว   
      17. งานสะเต็มศึกษา 

นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย    
      18. งานห้องเรียนพิเศษ  
  1. นางสาวนุศรา  สินชู      ครูใหญ่ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
  2. นายปภังค์กร  เมฆแสน    ครูใหญ่ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย   
      19. งานการสอน IS 
  1. นางดาราลักษณ์  อินปา  หัวหน้า 

  2. นางมลฤดี เตชะตา   ผู้ช่วย 
20. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางธัญวรัตม์  กุลวรรณ์  
 

5. กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ    
         นายสมนึก     จันทรักษ ์    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ   
มีหน้าที่ ๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการช่วยบริหารวางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม นิเทศการดำเนินงานของบริหารวิชาการ 

๒.  วางแผนการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มในการจัดทำแผนงาน โครงการ ให้มีการปฏิบัติภารกิจ
ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 ๓.  กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มดูแลให้การ
ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในกลุ่มให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
 ๕.  จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นรูปเล่ม 
 ๖.  ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถ
ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๗.  จัดการประชุม นิเทศ ติดตาม งานของกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
 ๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปี
การศึกษา 
          ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     1. งานจัดทำแผนงาน เสนอของบประมาณ  และงานจัดสรรงบประมาณ   

นายธนกฤต  หนักหล่อ     
     2. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  

นายสมนึก  จันทรักษ์   
     3. งานบริหารการเงนิและบัญชี    
 1. นางศรุาลักษณ์   แก้วโก    หัวหน้า  
 2. นางจันทราณี  วงศ์จันทร์   ผู้ช่วย 
     4.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

๑. นางสุณัฐชา  ยวงคำ    หัวหน้า    
2. นางมลฤดี   เตชะตา    ผู้ช่วย 

 3. นางดาราลักษณ์   อินปา   ผู้ช่วย 
 4. นายณัฐกมล  อินทำ    ผู้ช่วย 

     5.  งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  
นายสมนึก  จันทรักษ์   

     6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
  1. นายธราภพ  ยานการ    หัวหน้า 

2. นางสาวรุ่งทิวา กาศมณี    ผู้ช่วย  
    7. งานระดมทุนทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา  

1. นายสมนึก  จันทรักษ์      หวัหน้า 
2. นางจันทราณี  วงศ์จันทร์   ผู้ช่วย  

     8 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  1. นายธนกฤต  หนักหล่อ    หัวหน้า 

2. นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์    ผู้ช่วย 
     9. งานตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน 

1. นายสมนึก  จันทรักษ์      หัวหน้า 
 2. นายธนกฤต  หนักหล่อ    ผู้ช่วย 
 3. นายภราดร   หมื่นโพธิ์    ผู้ช่วย 

     10. บริหารเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอ่ืนๆ 
1. นางศุราลักษณ์ แก้วโก    หัวหน้า 
2. นางจันทราณี  วงศ์จันทร์   ผู้ช่วย 

 3. นายภราดร   หมื่นโพธิ์    ผู้ช่วย 
  4. นางมลฤดี  เตชะตา    ผู้ช่วย 
     11. งานสำนักงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 นางศุราลักษณ์ แก้วโก     
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6. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          นางทัศนีย์    มะโน ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
มีหน้าที่ ๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการช่วยบริหารวางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม นิเทศการดำเนินงานของบริหารวิชาการ 

๒.  วางแผนการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มในการจัดทำแผนงาน โครงการ ให้มีการปฏิบัติภารกิจ
ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 ๓.  กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มดูแลให้การ
ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในกลุ่มให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
 ๕.  จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นรูปเล่ม 
 ๖.  ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถ
ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๗.  จัดการประชุม นิเทศ ติดตาม งานของกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
 ๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปี
การศึกษา 
           ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
     1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  

1. นางทัศนีย์  มะโน    หัวหน้า 
2. นายอิทธิพล   จิตอารี     ผู้ช่วย 

     2. งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง  
 1. นายอิทธิพล   จิตอารี    หัวหน้า 

2. นางทัศนีย์  มะโน    ผู้ช่วย 
3. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร   ผู้ช่วย 

     3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. นายอิทธิพล   จิตอารี    หัวหน้า 

2. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร   ผู้ช่วย 
  3. นางทัศนีย์  มะโน    ผู้ช่วย  

     4. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการและ 
          บุคลากรทางการศึกษา  

นางทัศนีย์  มะโน      
     5. งานทะเบียนประวัติและข้อมูลสารสนเทศ 

 1. นายอิทธิพล   จิตอารี    หวัหน้า 
 2. นางทัศนีย์  มะโน    ผู้ช่วย 
 3. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร   ผู้ช่วย 

     6. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร  
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     7. งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 นางสาวสุพัตรา  อนุรักษ์สกลุสิม 
     8. งานหนังสือรับรอง ขออนุญาต ไปต่างประเทศ  ขออนุญาตลาทุกประเภท การลงเวลาปฏิบัติราชการ  

นางทัศนีย์  มะโน     
     9. วินัยและการรักษาวินัย   

นางทัศนีย์  มะโน      
     10. การออกจากราชการ   

นางทัศนีย์  มะโน      
     11. งานส่งเสริมสวัสดิการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  

  ๑1.1 งานส่งเสริมสวัสดิการ (ขวัญและกำลังใจ,รับ-ส่ง,เกษียณ)  
นางทัศนีย์  มะโน   

   ๑1.2 งานส่งเสริมสวัสดิการ (ทำบัญชีสวัสดิการครู) 
นายภราดร  หมื่นโพธิ์  

   ๑1.3 งานส่งเสริมสวัสดิการ (ประกันอุบัติเหตุ)   
 นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์  
   ๑1.4 งานส่งเสริมสวัสดิการ (ทัศนศึกษา,ตรวจสุขภาพประจำปี)   
 นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร  

     12. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร   

     13. งานรักษาความปลอดภัย  
   นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร 

     14. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            นายอิทธิพล   จิตอารี 
 
 
 
7. กลุ่มบริหารทัว่ไป  
 

 นางอุบลวรรณ   หล้าแก้ว         ปฏิบัติหน้าที่ ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่ ๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการช่วยบริหารวางแผนการปฏิบัติงาน 
ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม นิเทศการดำเนินงานของบริหารวิชาการ 

๒.  วางแผนการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มในการจัดทำแผนงาน โครงการ ให้มีการปฏิบัติภารกิจ
ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา นโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 ๓.  กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มดูแลให้การ
ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในกลุ่มให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
 ๕.  จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นรูปเล่ม 
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 ๖.  ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถ
ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๗.  จัดการประชุม นิเทศ ติดตาม งานของกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
 ๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปี
การศึกษา 
          ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   1.  งานสารบรรณ   
  1. นางสาวสุพัตรา  อนุรักษ์สกุลสิม หัวหน้า 
  2. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว  ผู้ช่วย 
  3. นางพรมราตรี  สุทธิแสน  ผู้ช่วย 
   2.  งานปฏิคมโรงเรียน  
  1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์  หัวหน้า 
  2. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว  ผู้ช่วย 
  3 .นางพรมราตรี  สุทธิแสน  ผู้ช่วย 

4. นางสาวสุพัตรา  อนุรักษ์สกุลสิม ผู้ช่วย 
  3.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและสาธารณูปโภค       
 ๑) งานอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและสาธารณูปโภค       
  1. นายอำนาจ    จิตอาร ี   หัวหน้า 

2. นายพิศุทธ์      รัตนวงศ ์  ผู้ช่วย 
3. นางสาวจิราวรรณ  คำแคว่น  ผู้ช่วย 

 ๒) งานบ้านพักครู 
  นายอำนาจ    จิตอารี     
 ๓) งานรณรงค์ ส่งเสริม ห้องเรียนสะอาด และเขตพ้ืนที่ 
  1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว  หัวหน้า 

2. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์  ผู้ช่วย 
 ๔)  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
  1. นางพรมราตรี  สุทธิแสน  หัวหนา้ 
  2. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์  ผู้ช่วย 
4.  งานโสตทัศนูปกรณ์      
  1. นายทวีศกัดิ์  สมศักดิ์   หัวหน้า 

2. นายธราภพ   ยานการ   ผู้ช่วย 
  3. นายอิทธิพล   จิตอารี   ผู้ช่วย  

4 .นางสาวรุ่งทิวา  กาศมณี  ผู้ช่วย 
5.  งานอนามัยโรงเรียน 
  1. นางชิษณุชา  รินฤทธิ์     หัวหน้า 

2. นางสาวจิราวรรณ  คำแคว่น  ผู้ช่วย 
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6. งานโภชนาการ สวัสดิการร้านค้าและสหกรณ์เพื่อการศึกษา  
  1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว  หัวหน้า 
  2. นางพรมราตรี  สุทธิแสน  ผู้ช่วย 
7.   งานประชาสัมพันธ์  
  1. นางพรมราตรี  สิทธิแสน  หัวหน้า 
  2. นายภราดร หมื่นโพธิ ์   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวนันทิกานต์  อาจหาญ  ผู้ช่วย 
8.  งานชุมชนสัมพันธ์  
  1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์  หัวหน้า 

2. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์  ผู้ช่วย 
9. งานพนักงานบริการ  
   นายอำนาจ  จิตอารี    
10.  งานยวดยานพาหนะ   
   นายอำนาจ  จิตอารี    
11.  งานสมาคมศิษย์เก่า 
  นางกรรณิการ์   ตามัย    
12.  งานจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
 12.1  ชุดพ้ืนเมือง 
  1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์   หัวหน้า 

2. นางพรมราตรี  สุทธิแสน ผู้ช่วย 
  12.2  ชุดพลศึกษาและเสื้อกันหนาว 
  1. นางจินดา  ยังศิริ  หัวหน้า  
  2. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์ ผู้ช่วย    
 12.3  กระเป๋า 
  1. นางกรรณิการ์  ตามัย  หัวหน้า  
  2. นางชิษณุชา  รินฤทธิ์  ผู้ช่วย 
 12.4  สมุด 
  1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว หัวหน้า  
  2. นางมลฤดี  เตชะตา  ผู้ช่วย  
13. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  1. นางพรมราตรี  สุทธิแสน หัวหน้า 

2. นางนภาภรณ์  พงษพั์นธ์ ผู้ช่วย 
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8. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

     1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล  หัวหน้า 
2. นางมณีภัทร์   รางแดง   ผู้ช่วย 

     2. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

1. นายอรุณ  ชราชิต   ที่ปรึกษา 

2. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร  หัวหน้า 

     3. งานรักษาวินัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแก้ไขพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์   
  นางกรรณิการ์  ตามัย    

     4. งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน 

1. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร  หัวหน้า 

2. นายอิทธิพล  จิตอารี   ผู้ช่วย  
     5.  งานปกครองระดับชั้น  

 1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์  หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 
2. นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร  หัวหน้าระดับชั้น ม. 2 

      3. นางจินดา  ยังศิริ   หัวหน้าระดับชั้น ม. 3 
4. นายอิทธิพล  จิตอารี   หัวหน้าระดับชั้น ม. 4 

 5. นายธราภพ  ยานการ   หัวหน้าระดับชั้น ม. 5 
6. นางรญัจวน  คำชนะ   หัวหน้าระดับชั้น ม. 6 

     6. งานเครือข่ายผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา และเวรประจำวัน 
 1. นางมณีภัทร์   รางแดง   หัวหน้า 
 2. นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล   ผู้ช่วย 

     7. บ้านพักนักเรียน  
 นางธัญวรัตม์   กุลวรรณ์   

     8.  งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดและการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 
นายธราภพ  ยานการ    

     9. งานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางมณีภัทร์  รางแดง 
 

  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าทีโ่ดยเคร่งครัดและเกิดประโยชน์แก่ทางโรงเรียนและทาง
ราชการต่อไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕65   
 
 

 
 ลงชื่อ     

                     (นายกมล  สุทธาวาส) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 


