
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๓ / ๒๕๖๒  

เร่ือง  แต่งต้ังและมอบหมำยงำนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน 
ตำมแผนภูมิโครงสรำ้งกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล หน่วยงานราชการต้นสังกัด และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ  

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตาม
กฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐          
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    
(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) จึงแต่งต้ังและมอบหมายงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายใน โรงเรียนบ้านบางจาก          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ           หัวหน้างานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
  ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ           ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างานวิชาการ 
๒.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑    กรรมการ 
๒.๔ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๒.๖ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑         กรรมการ 
๒.๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๒.๙ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ   กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
  ๒.๑๕ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีภำระหน้ำที่ ๑๗ อย่ำงด้วยกัน คือ 
๑. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๖. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
๙. การนิเทศการศึกษา  
๑๐. การแนะแนว  
๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
๑๕. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
๑๗. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

 

๓. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสุภาพ อาจนนลา           ครูช านาญการ   หัวหน้างานงบประมาณ 
๓.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๓.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ         กรรมการ 
 
 
 



มีหน้ำที่และภำระงำน 
ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ มีภำระหน้ำที่ ๒๒ อย่ำงด้วยกัน คือ    

๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  

๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
๔. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
๑๑. การวางแผนพัสดุ  

          ๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี       

๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
๑๔. การจัดหาพัสดุ  
๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
๑๗. การเบิกเงินจากคลัง  
๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
๑๙. การน าเงินส่งคลัง  
๒๐. การจัดท าบัญชีการเงิน  
๒๑. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
๒๒. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
 

๔. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ        หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล 
๔.๒ นางสมพิศ สินเปรม           ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๔.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

มีหน้ำที่และภำระงำน 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีภำระหน้ำที่ ๒๐ อยำ่งด้วยกัน คือ    

๑. การวางแผนอัตราก าลัง  
๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
๔. การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  



๖. การลาทุกประเภท  
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
๙. การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
๑๒. การออกจากราชการ  
๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
๑๔. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

๕. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 
๕.๑ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๕.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ         กรรมการ 
๕.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๕.๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑     กรรมการ 
๕.๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.   กรรมการ 
๕.๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.      กรรมการ 

  ๕.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครู ผู้ช่วย      กรรมการ 
๕.๙ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๕.๑๑ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
  ๕.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป มีภำระหน้ำที่ ๒๑ อย่ำงด้วยกัน คือ    
   ๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
   ๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
  ๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
  ๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
  ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

  ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๘. การด าเนินงานธุรการ  



๙. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
๑๐. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
๑๑. การรับนักเรียน  
๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
๑๕. การทัศนศึกษา  
๑๖. งานกิจการนักเรียน  
๑๗. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
๑๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ  

สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
๒๐ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 
ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการ

ใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง 

 
                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

 
                  ลงช่ือ 
                       (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยตรี ศตสังวัตสร์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

...................................................... 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนบำงจำก 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
(นำยรุจน์ เล่ำฮ่ะ) 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
(นำงสุภำพ อำจนนลำ) 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ) 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
(นำยอัมพร นันนวล) 

๑. นำงสำวประภำพร จ ำเริญ  
๒. นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์  
๓. นำงสำวศศิธร จันทร์ชนะ 
๔. นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว  
๕. นำงสำวฐิติรัตน ์ฟอมไธสง 
๖. นำงสำวอริสรำ หนูโงน 
๗. นำงสำวขวัญใจ ทำยทอง 
๘. นำงสำวจุฬำรัตน์ แกว้ไชยชำต ิ
๙. นำงสำวเพ็ญนภำ สุพรรณ 
๑๐. นำยอัมพร นันนวล 
๑๑. นำงสำววรำพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์  
๑๒. นำงสำวดวงใจ ภูถูกหมอก 
๑๓. นำงเตือนใจ สุระภำ 
๑๔. นำงสำวจริยำ จันทร์แดง    
๑๕. นำงจันทรกร วรทรัพย ์

๑. นำงสำวจุฬำรัตน์ แกว้ไชยชำต ิ

๒. นำงปิยภร โพธ์ิงำม 

๓. นำงสำวประภำพร จ ำเริญ 

๔. นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์

๕. นำงสำวพรพิไล ธิกำร 

๖. นำยวุฒิพรรณ คณำญำต ิ

 

๑. นำงสมพิศ สินเปรม 
๒. นำงสำวปิยภร สำล ี

๓. นำงสำวเพ็ญนภำ สุพรรณ 

๑. นำยวุฒิพรรณ คณำญำต ิ

๒. นำงสำวฐิติรตัน ์ฟอมไธสง 

๓. นำงสำวพรพิไล ธิกำร 

๔. นำงสำวปริชมน สำอำจ 

๕. นำงสำวอริสรำ หนูโงน 

๖. นำงฉวีวรรณ เดชเดชำ 

๗. นำยฐำนันดร โชติผล 

๘. นำงสำวจุฬำรัตน์ แกว้ไชยชำต ิ

๙. นำงสำวประภำพร จ ำเริญ 

๑๐. นำงสำวจุไรรัตน ์สำลี 
๑๑. นำงสำวอัยย์  แก้วอำชำ 

 


