
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๗/๒๕๖๑  

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน 
ตำมแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล หน่วยงานราชการต้นสังกัด และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ  

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับที่ 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    
(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) จึงแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้
ยกเลิกค าสั่งทุกค าสั่งในการแต่งตั้งและมอบหมายงานฯ ที่แย้งกับค าสั่งนี ้ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน ดังต่อไปน้ี  

๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม          หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ           หัวหน้างานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
  ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. คณะกรรมกำรกลุม่บริหำรงำนวิชำกำร 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ           ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑         รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ผู้ชว่ย    กรรมการ 
๒.๕ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 

 



 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  

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
๑๕. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

 

๓. คณะกรรมกำรกลุม่บริหำรงำนงบประมำณ 
๓.๑ นางสุภาพ อาจนนลา           ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ         รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑         กรรมการ 
๓.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และภำระงำน 
ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ มีภำระหน้ำที่ ๒๒ อย่ำงด้วยกัน คือ    

๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  

๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  



๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
๑๑. การวางแผนพัสดุ  

          ๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี       

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. คณะกรรมกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล 
๔.๑ นางสมพิศ สินเปรม           ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ         รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๔.๔ นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ ครูธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่และภำระงำน 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีภำระหน้ำที่ ๒๐ อย่ำงด้วยกัน คือ    

๑. การวางแผนอัตราก าลัง  
๒. การจดัสรรอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. การสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง  
๔. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. การด าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๖. การลาทุกประเภท  
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๘. การด าเนินการทางวนิัยและการลงโทษ  
๙. การสั่งพกัราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน  
๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
๑๒. การออกจากราชการ  
๑๓. การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวัติ  
๑๔. การจดัท าบัญชรีายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวิชาชพี  
๑๘. การส่งเสริมวินัย คณุธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนั้น 
 

๕. คณะกรรมกำรกลุม่บริหำรงำนทั่วไป 
๕.๑ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ผู้ชว่ย       กรรมการ 

  ๕.๔ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครู ผู้ชว่ย      กรรมการ 
  ๕.๕ นายฐานันดร โชติผล  ครู ผู้ชว่ย      กรรมการ 

๕.๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.      กรรมการ 
๕.๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.      กรรมการ 

  ๕.๘ นางสาวจุไรรตัน์ สาลี  ครูอัตราจา้ง      กรรมการ 
๕.๙ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๐ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

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

  ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๘. การด าเนินงานธุรการ  
๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๑๐. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
๑๑. การรับนักเรียน  
๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
๑๕. การทัศนศึกษา  
๑๖. งานกิจการนักเรียน  
๑๗. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
๑๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
๒๐ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 



ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการ
ใด ใหร้ายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                            สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสรำ้งกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยตรี ศตสังวัตสร์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนบำงจำก 

...................................................... 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
นายรุจน ์เล่าฮ่ะ 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
นางสุภาพ อาจนนลา 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นางสมพิศ สินเปรม 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
นายอัมพร นันนวล 

นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง 

นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ 

นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว 

นางสาววิมลพัช หนูโงน 

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 

นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์

 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ 
นางสาวปิยภร สาลี 
นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 

 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ 
นางสาวปิยภร สาลี 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 

นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว 

นางสาวพรพิไล ธิการ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวปริชมน สาอาจ 

 


