
กลุม่งานอ านวยการ

โดย

นายกติตกิุล  แกว้กาหลง      ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการกลุม่งานอ านวยการ หวัหนา้

นางสาวพวงทอง   ภูตาเลศิ   ครธูรุการ  ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้ส านักงาน ผูช้ว่ย

ผลการปฏบิตังิาน



กลุ่มงานอ านวยการ 

นางพชิญส์ิร ี พไิลวงศ ์
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงาน อ านวยการ 

และสนิทรพัย ์

นายกติตกิุล  แกว้กาหลง

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ

นางสาวพวงทอง  ภูตาเลศิ

ครธูรุการ ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้ส านักงาน
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โครงสร้างกลุ่มงานอ านวยการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ
(นายกิตติกุล  แก้วกาหลง)

งานแผนงานกลุ่มงานอ านวยการ
- นายกิตติกุล  แก้วกาหลง    หัวหน้า
- นางสาวพวงทอง  ภูตาเลิศ  ผู้ช่วย

งานแผนงานกลุ่มงานอ านวยากร
นายกิตติกุล  แก้วกาหลง

งานธุรการ / งานสารบรรณ
(นางสาวพวงทอง  ภูตาเลิศ)

งานยานพาหนะ
(นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ)

งานประสานเครือข่ายส่วนราชการ
(นายกิตติกุล  แก้วกาหลง)

- นางสาวพวงทอง  ภูตาเลิศ    หัวหน้า
- นางสาวปาริฉัตร  พาคาม     ผู้ช่วย
- นางบุญร่วม  ปิดตังถาเน      ผู้ช่วย

- นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ      หัวหน้า
- นางสาวปาริฉัตร  พาคาม     ผู้ช่วย
- นางสาวพวงทอง  ภูตาเลิศ    ผู้ช่วย

คณะเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นางพิชญ์สิรี  พิไลวงค์         หัวหน้า
- นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ     ผู้ช่วย
- นางสาวพวงทอง  ภูตาเลิศ    ผู้ช่วย
- นางสาวปาริฉัตร  พาคาม     ผู้ช่วย

คณะเลขานุการสมาคมกลุ่มคนรักนาเชือก
- นายกิตติกุล  แก้วกาหลง     หัวหน้า
- นางสาวมนดิา  บุญยัสสะ     ผู้ช่วย
- นางช่อผกา  มะทิตะโน        ผู้ช่วย
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งานแผนงาน

กลุ่มอ านวยการ

ก าหนดนโยบาย  ขอบขา่ย  โครงสรา้ง  ทศิทาง  การพฒันากลุม่งานอ านวยการ  
ก ากบัดแูลการบรหิารงาน   ใหเ้ป็นไปในกรอบและทศิทางทีโ่รงเรยีนก าหนด

ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานและควบคมุดแูล  และใหค้ าปรกึษา  แนะน าการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรเกีย่วกบัการปฏบิตังิานอ านวยการใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย

วางแผนและจดัท าแผนงาน / โครงการ / แผนปฏบิตังิานกลุม่บรหิารงาน

นิเทศ  ก ากบั  ตดิตามและประเมนิผลกลุม่งานอ านวยการ  ใหม้คีวามสจุรติ  
โปรง่ใส  ตรวจสอบได ้

ก าหนดนโยบาย  ขอบขา่ย  โครงสรา้ง  ทศิทาง  การพฒันากลุม่งานอ านวยการ  
ก ากบัดแูลการบรหิารงาน   ใหเ้ป็นไปในกรอบและทศิทางทีโ่รงเรยีนก าหนด

นิเทศ  ก ากบั  ตดิตามและประเมนิผลการใหบ้รกิารสาธารณะในงานอ านวยการ  
โดยนอ้มน าหลกั-ปรชัญาของเศรษฐกจิพอพยีง  สูก่ารวางแผนพฒันาระบบ

งานอืน่ ๆ ตามนโยบายตน้สงักดัก าหนด

นิเทศ  ก ากบั  ตดิตามและประเมนิผลการประสานงานกบัสว่นราชการ            
ทีเ่กีย่วขอ้ง  การรบั – สง่ หนังสอืราชการ 

งานสารบรรณ

/ งานธุรการ

ยกตวัอย่าง
งานของกลุ่มงานอ านวยการ

การรบั

หนังสอื

หนังสอื

ค าสัง่
การส่ง

หนังสอื



การปฏบิตัหิน้าทีอ่ ืน่ ๆ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ตอ่

ตนเอง
ตอ่

นักเรยีน
ตอ่

สถานศกึษ

า

ตอ่

ชมุชน



การปฏบิตัหิน้าทีอ่ ืน่ ๆ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

และเกดิประโยชนต์อ่ตนเอง  

การศกึษาดงูาน

เพือ่แลกเปลีย่น

องคค์วามรู ้ 

และประชมุรบั

ฟังนโยบาย
ผูบ้รหิาร



การปฏบิตัหิน้าทีอ่ ืน่ ๆ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

และเกดิประโยชนต์อ่นกัเรยีน

มอบทุนการศกึษา

และเขา้รว่มกจิกรรม

เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจ

ใหก้บันักเรยีน



การปฏบิตัหิน้าทีอ่ ืน่ ๆ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

และเกดิประโยชนต์อ่สถานศกึษา

มสีว่นรว่มในการ

จดัท าเอกสาร

เพือ่สง่เขา้รว่มพจิารณา

คดัเลอืกตา่ง ๆ

จนไดร้บัรางวลั

และเป็นแบบอยา่งได ้

มอบหมายใหป้ฏบิตัิ

ผลการปฏบิตังิาน



การปฏบิตัหิน้าทีอ่ ืน่ ๆ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

และเกดิประโยชนต์อ่ชมุชน

มอบทุนการศกึษา

และเขา้รว่มกจิกรรม

เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจ

ใหก้บันักเรยีน



การปฏบิตัหิน้าทีอ่ ืน่ ๆ 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

เกีย่วกบัดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  

การเขา้รว่มงานพระราชพธิี

การท าบุญเน่ืองในโอกาส

วนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา            

และปฏบิตัติน                  

เป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ี



งานประสานงานเครอืข่าย

ส่วนราชการ

ประสานส่งเสรมิและ

สนับสนุนกจิกรรม

พฒันางานสมัพนั-

ชมุชน

อย่างตอ่เน่ือง



คณะเลขานุการ

สมาคมกลุ่มคนรกันาเชอืก

การด าเนินงาน

เพือ่พฒันา         

อ าเภอนาเชอืก



กลุ่มงานอ านวยการ

ขอขอบคุณ            

คณะกรรมการผูป้ระเมนิ


