คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๕๕๓/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
…………………………………………
เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันสอดคล้องกับนโยบาย
แผนงานทางราชการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) (๔) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว คาสั่งใดที่ขัด
หรือแย้งกับคาสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คาสั่งนี้แทน ขอแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๑ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๓ เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๔ งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๕ งานส่งเสริมและจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้าทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้าแนะแนวการศึกษา
หัวหน้าวัดผลและประเมินผลการเรียน
หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายถวิล ชัยยา
นางพิชยา ชูมก
นางลาวัลย์ ขยันขาย
นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง
นายถวิล ชัยยา
นางพิชยา ชูมก
นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
นางสาวอาภา เขียวดี
นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
นางสาววรัญญา เป็งปิง
นางสาวชลิดา โอดบาง
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นายเอกดน อินต๊ะปัน

หัวหน้า

๒
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๑.๗ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
หัวหน้ากิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
๑.๘ งานหลักสูตรสถานศึกษา

นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
นางสาวอาภา เขียวดี
นายพินิจ ทังสุนันท์
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
นางสาววรัญญา เป็งปิง
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
นางอุมาพร แก้วปวน
นางสาววรัญญา เป็งปิง
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นางลาวัลย์ ขยันขาย
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นางสาวชลิดา โอดบาง
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นางสาวอาภา เขียวดี
นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
๑.๙ งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นายบรรจบ ชูมก
นายนิพล ปลุกเสก
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายบัญชา บังคมเนตร
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
๑.๑๐ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพินิจ ทังสุนันท์
นายบรรจบ ชูมก
นายนิพล ปลุกเสก

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

๓

๑.๑๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๑๒ งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

๑.๑๓ งานวัดผลและประเมินผลการเรียน

๑.๑๔ งานนิเทศการศึกษา

๑.๑๕ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ห้องเรียน E-Classroom
ห้องเรียน World Class
ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ห้องเรียนไร้พรมแดน
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ
๑.๑๖ งานห้องสมุด

นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
นางสาวสุภาพร เป็งปิง
นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
นางสาววรัญญา เป็งปิง
นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
นางอุมาพร แก้วปวน
นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
นายถวิล ชัยยา
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นางสาวอาภา เขียวดี
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นางสาวชลิดา โอดบาง
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นางพิชยา ชูมก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายพินิจ ทังสุนันท์
นายถวิล ชัยยา
นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นางสาวอาภา เขียวดี
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นางลาดวน ติดทะ
นางสาวญาดา มาอ้วน
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย

หัวหน้า
หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

๔
๑.๑๗ งานแนะแนวการศึกษา

๑.๑๘ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๑๙ งานธนาคารโรงเรียน

๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๑ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๓ เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๔ งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๕ งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา บรรจุแต่งตั้ง และทะเบียนประวัติ

นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
นางสาวชลิดา โอดบาง
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
นางพิมพ์ชนก อภิวงค์งาม
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นางลาดวน ติดทะ
คณะกรรมการตามคาสั่ง
นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
นางสาวสุณิสา บุญผล

นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
นายสุทน คุ้มเสม
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช
๒.๖ งานวินัยและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ นายสุทน คุ้มเสม
นางพันนภา วลีดารงค์
นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
๒.๗ งานธุรการและงานสารบรรณ
นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช
๒.๘ งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นางพันนภา วลีดารงค์
๒.๙ งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นายสุรัติ จิตนารินทร์
คณะกรรมการตามคาสั่ง
๒.๑๐ งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางพันนภา วลีดารงค์
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร

หัวหน้า
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หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า
หัวหน้า

หัวหน้า

๕
๒.๑๑ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑๒ งานประชาสัมพันธ์

๒.๑๓ งานเวรรักษาการณ์

๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ
๓.๑ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
๓.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
๓.๓ เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ
๓.๔ งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๓.๕ งานนโยบายและแผน

นายสุทน คุ้มเสม
นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
นางสาวชลิดา โอดบาง
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
นางสาวอัมพร นามณี
นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
นายสุทน คุ้มเสม
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายสุรัตน์ จี้ฟู
นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว

นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
นายนิพล ปลุกเสก
นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นางสาวอรนุช เรือนคา
นายนิพล ปลุกเสก
นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นางสาวญาดา มาอ้วน
นางสาวอรนุช เรือนคา
๓.๖ งานการเงิน
นางสาวสุภาพร เป็งปิง
นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๓.๗ งานการบัญชี
นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
นางสาวสุณิสา บุญผล
นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
๓.๘ งานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวอาไพ สิทธิกาน
นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
๓.๙ งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายนิพล ปลุกเสก
นางสาวอรนุช เรือนคา
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
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หัวหน้า
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หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

๖
๓.๑๐ งานเอกสารสิ่งพิมพ์
๓.๑๑ งานควบคุมภายใน

๓.๑๒ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

๓.๑๓ งานปฏิคมโรงเรียน

๔. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๔.๑ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๔.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๔.๓ เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๔.๔ งานสานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๔.๕ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวญาดา มาอ้วน
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางสาวอรนุช เรือนคา
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นางสาวอัมพร นามณี
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นางสาวสุภาพร เป็งปิง
นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
นางนพผกามาศ สายนุวงค์
นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
นางสาวญาดา มาอ้วน
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย
นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง
นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
นายเมธา ศรีประทีป
นางศรีเริญ มีพิมพ์
นายบัญชา บังคมเนตร
นางศรีเริญ มีพิมพ์
นายพินิจ ทังสุนันท์
นายเมธา ศรีประทีป
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
นางกาญจนา เหลืองทา
นางพันนภา วลีดารงค์
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ

หัวหน้า
หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

๗
๔.๖ งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

๔.๗ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

๔.๘ งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย

๔.๙ งานหัวหน้าระดับและงานครูเวรประจาวัน
๔.๙.๑ งานหัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับม.๑
หัวหน้าระดับม.๒
หัวหน้าระดับม.๓
หัวหน้าระดับม.๔
หัวหน้าระดับม.๕
หัวหน้าระดับม.๖
๔.๙.๒ งานครูเวรประจาวัน
๔.๑๐ งานสมาคมผู้ปกครองและครู

นายเมธา ศรีประทีป
หัวหน้า
นายพินิจ ทังสุนันท์
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
นางกาญจนา เหลืองทา
นางพันนภา วลีดารงค์
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
นางอรพินธ์ กันทะรัน
หัวหน้า
นางสาวอาภา เขียวดี
นายสุรัตน์ จี้ฟู
นางสาวอาไพ สิทธิกาน
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
นางสาวอาภา เขียวดี
หัวหน้า
นายสุรัตน์ จี้ฟู
นางสาวอาไพ สิทธิกาน
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
นางพันนภา วลีดารงค์
นางกาญจนา กล้าหาญ
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นายพินิจ ทังสุนันท์
นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง
นายเมธา ศรีประทีป
นางศรีเริญ มีพิมพ์
หัวหน้า
นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นางสาวอาไพ สิทธิกาน
หัวหน้า
นางศรีเริญ มีพิมพ์
นางกาญจนา เหลืองทา
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นายบัญชา บังคมเนตร
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

๘
๕. กลุ่มบริหารทั่วไป
๕.๑ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
๕.๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
๕.๓ เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป
๕.๔ งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
๕.๕ งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๕.๖ งานสาธารณูปโภค

๕.๗ งานพัฒนาความสะอาด

๕.๘ งานนักปฏิบัติการ

นายนิมิต ปัญญายอง
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นางสาวอัมพร นามณี
นางสาวอัมพร นามณี
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายสมาน จันทร์ธง
นายบุญเลิศ มูลศรี
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นายผจญ ภิระแก้ว
พนักงานทาความสะอาด
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายสมาน จันทร์ธง
นายชัยพิชิต อุดคามี
นางสาวอัมพร นามณี
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางนภาพร เขื่อนตา
นางแสงจันทร์ เป็งปิง
นางสาวทัศนีย์ พุทธกาล
นางสาววันเพ็ญ เป็งปิง
นางนาตยา ทาศรี
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายชัยพิชิต อุดคามี
นายสมาน จันทร์ธง
นายบุญเลิศ มูลศรี
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นายผจญ ภิระแก้ว
นายสุทิศ มณีทอง
พนักงานทาความสะอาด

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

๙
๕.๙ งานยานพาหนะ

๕.๑๐ งานโภชนาการ

๕.๑๑ งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน

๕.๑๒ งานชุมชนสัมพันธ์

๕.๑๓ งานบ้านพักครู

๕.๑๔ งานสมาคมศิษย์เก่า

นางสาวอัมพร นามณี
นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายสมาน จันทร์ธง
นายสุทิศ มณีทอง
นางนพผกามาศ สายนุวงค์
นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
นางลาดวน ติดทะ
นางฉวรัตน์ คาธัญ
นางศรีเริญ มีพิมพ์
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ
นายนิมิต ปัญญายอง
นายสุรัตน์ จี้ฟู
นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นายชัยพิชิต อุดคามี
นางพิมพ์ชนก อภิวงค์งาม
นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ
นายนิมิต ปัญญายอง
นายสุรัตน์ จี้ฟู
นายชัยพิชิต อุดคามี
นายนิมิต ปัญญายอง
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
นางสาวชลิดา โอดบาง
ครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

หัวหน้า

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งฯ ศึกษาภาระงานแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้มอบหมาย
อย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สถานศึกษา และทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
( นายจรัส คาอ้าย )
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

