
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๔๑ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต�งตั้งและมอบหมายงานข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน 
ตามแผนภูมิโครงสร�างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ�านบางจาก ป2การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 เพ่ือให	การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ	านบางจาก เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข	อบังคับ สอดคล	อง
นโยบายรัฐบาล หน&วยงานราชการต	นสังกัด และสถานศึกษา ให	มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต&อทางราชการ  

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) และมาตรา ๒๗ แห&งพระราชบัญญัติระเบียบข	าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ (๑) แห&งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตาม
กฎกระทรวงซ่ึงกําหนดหลักเกณฑBและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐          
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห&งพระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    
(ซ่ึงแก	ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) จึงแต&งต้ังและมอบหมายงานข	าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสร	างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ	านบางจาก          
ปFการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต&อไปนี้  

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด	วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสรB  ผู	อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน	างานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๓ นางสาวจุฬารัตนB แก	วไชยชาติ หัวหน	างานการบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            หัวหน	างานบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
๑.๕ นายรุจนB เล&าฮะ           หัวหน	างานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
๑. ให	คําปรึกษาและข	อเสนอแนะต&างๆ เก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให	ดําเนินไปด	วย 

ความเรียบร	อยและเกิดผลดีแก&ทางราชการ 
  ๒. วิเคราะหBและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 

  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝKายต&างๆ ให	เป�นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

  ๔. ปฏิบัติหน	าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได	รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



๒. คณะกรรมการกลุ�มบริหารงานวิชาการ ประกอบด	วย 
๒.๑ นายรุจนB เล&าฮะ           ครูชํานาญการพิเศษ  หัวหน	างานวิชาการ 
๒.๒ นางจุฬารัตนB เฟMNองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๒ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังคB ครู คศ.๑    กรรมการ 
๒.๕ นางสาวศศิธร จันทรBชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๖ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก	ว ครู คศ.๑    กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู	ช&วย    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ	าหน	าท่ีธุรการ   กรรมการ 

  ๒.๑๐ นางสาวจริยา จันทรBแดง ครูอัตราจ	าง       กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาววราพัณณB จิระอรุณพัฒนB ครูอัตราจ	าง  กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางจันทรกร วรทรัพยB พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
 หน�าท่ีและความรับผิดชอบ ด�านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน�าท่ี ๑๗ อย�างด�วยกัน คือ 

๑. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให	ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท	องถ่ิน  
๒. การวางแผนงานด	านวิชาการ  
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู	  
๖. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
๗. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
๘. การพัฒนาและส&งเสริมให	มีแหล&งเรียนรู	  
๙. การนิเทศการศึกษา  
๑๐. การแนะแนว  
๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
๑๒. การส&งเสริมชุมชนให	มีความเข	มแข็งทางวิชาการ  
๑๓. การประสานความร&วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคBกรอ่ืน  
๑๔. การส&งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก&บุคคล ครอบครัว องคBกร หน&วยงานสถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
๑๕. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด	านวิชาการของสถานศึกษา  
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช	ในสถานศึกษา  
๑๗. การพัฒนาและใช	สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

 



๓. คณะกรรมการกลุ�มบริหารงานงบประมาณ ประกอบด	วย 
๓.๑ นางสุภาพ อาจนนลา           ครูชํานาญการ   หัวหน	างานงบประมาณ 
๓.๒ นางจุฬารัตนB เฟMNองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
๓.๓ นางปSยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๔ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังคB ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู	ช&วย        กรรมการ 
๓.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ         กรรมการ 

มีหน�าท่ีและภาระงาน ด�านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน�าท่ี ๒๒ อย�างด�วยกัน คือ    
๑. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต&อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล	วแต&กรณี  
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการใช	จ&ายเงินตามท่ีได	รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง  
๓. การอนุมัติการใช	จ&ายงบประมาณท่ีได	รับจัดสรร  
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
๕. การรายงานผลการเบิกจ&ายงบประมาณ  
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช	งบประมาณ  
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช	ผลผลิตจากงบประมาณ  
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
๙. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได	รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๑๑. การวางแผนพัสดุ  

          ๑๒. การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑB หรือสิ่งก&อสร	างท่ีใช	เงินงบประมาณ
เพ่ือเสนอต&อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล	วแต&กรณี       

๑๓. การพัฒนาระบบข	อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ  
๑๔. การจัดหาพัสดุ  
๑๕. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน&ายพัสดุ  
๑๖. การจัดหาผลประโยชนBจากทรัพยBสิน  
๑๗. การเบิกเงินจากคลัง  
๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ&ายเงิน  
๑๙. การนําเงินส&งคลัง  
๒๐. การจัดทําบัญชีการเงิน  
๒๑. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
๒๒. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพBบัญชี ทะเบียน และรายงาน  



๔. คณะกรรมการกลุ�มบริหารงานบุคคล ประกอบด	วย 
๔.๑ นางจุฬารัตนB เฟMNองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ        หัวหน	างานการบริหารงานบุคคล 
๔.๒ นางปSยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๔.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู	ช&วย    กรรมการ 
๔.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ	าหน	าท่ีธุรการ       กรรมการ 

มีหน�าท่ีและภาระงาน ด�านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน�าท่ี ๒๐ อย�างด�วยกัน คือ    
๑. การวางแผนอัตรากําลัง  
๒. การจัดสรรอัตรากําลังข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. การสรรหาและบรรจุแต&งต้ัง  
๔. การเปลี่ยนตําแหน&งให	สูงข้ึน การย	ายข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
๖. การลาทุกประเภท  
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๘. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให	ออกจากราชการไว	ก&อน  
๑๐. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
๑๑. การอุทธรณBและการร	องทุกขB  
๑๒. การออกจากราชการ  
๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
๑๔. การจัดทําบัญชีรายชื่อและให	ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณB  
๑๕. การส&งเสริมการประเมินวิทยฐานะข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๖. การส&งเสริมและยกย&องเชิดชูเกียรติ  
๑๗. การส&งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๘. การส&งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๙. การริเริ่มส&งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
๒๐. การพัฒนาข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ให	เป�นไปตามกฎหมายว&าด	วยการนั้น 
 
 

๕. คณะกรรมการกลุ�มบริหารงานท่ัวไป ประกอบด	วย 
๕.๑ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   หัวหน	างานบริหารท่ัวไป 
๕.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ         กรรมการ 
๕.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๕.๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.   กรรมการ 
๕.๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 



  ๕.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครู ผู	ช&วย      กรรมการ 
๕.๗ นางจุฬารัตนB เฟMNองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
๕.๘ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๕.๙ นางสาวอัยยB  แก	วอาชา ครูผู	ช&วย       กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช&วย    กรรมการ 

  ๕.๑๑ นางสาวปาจารียB  เศษโถ ครูผู	ช&วย       กรรมการ 
   หน�าท่ีและความรับผิดชอบ ด�านการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหน�าท่ี ๒๑ อย�างด�วยกัน คือ    

   ๑. การพัฒนาระบบและเครือข&ายข	อมูลสารสนเทศ  
   ๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข&ายการศึกษา  
  ๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
  ๔. งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  
  ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคBกร  

  ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๗. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
๘. การดําเนินงานธุรการ  
๙. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล	อม  
๑๐. การจัดทําสํามะโนผู	เรียน  
๑๑. การรับนักเรียน  
๑๒. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
๑๔. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๑๕. การทัศนศึกษา  
๑๖. งานกิจการนักเรียน  
๑๗. การประชาสัมพันธBงานการศึกษา  
๑๘. การส&งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคBกร หน&วยงานและ 

สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
๑๙. งานประสานราชการกับส&วนภูมิภาคและส&วนท	องถ่ิน (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
๒๐ การจัดระบบการควบคุมภายในหน&วยงาน  
๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 
 
 
 
 



ท้ังนี้ ให	ผู	ท่ีได	รับคําสั่ง ปฏิบัติหน	าท่ีด	วยความต้ังใจเกิดผลดีแก&ทางราชการ หากเกิดปVญหาหรืออุปสรรค
ประการใด ให	รายงานผู	บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแก	ไขต&อไป พร	อมท้ังให	ลงลายมือชื่อรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ	านบางจาก ตามเอกสารแนบท	ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต&บัดนี้เป�นต	นไป หรือจนกว&าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 
 

                                                สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
               

ลงชื่อ 
                     (นายตรี ศตสังวัตสรB) 

                                           ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง  แต�งตั้งและมอบหมายงานข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน 

ตามแผนภูมิโครงสร�างการบริหารราชการภายในโรงเรียนบ�านบางจาก ป2การศึกษา ๒๕๖๓ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๔๑ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสรB ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๒ นายรุจนB เล&าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตนB เฟMNองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๖ นางปSยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังคB ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรBชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก	ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยยB แก	วอาชา ครูผู	ช&วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู	ช&วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู	ช&วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช&วย  
๑๗ นางสาวปาจารียB   เศษโถ ครูผู	ช&วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ เจ	าหน	าท่ีธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณB จิระอรุณพัฒนB ครูอัตราจ	าง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทรBแดง ครูอัตราจ	าง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพยB พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

นายตรี ศตสังวัตสร? 
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 

...................................................... 
รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ�มบริหารงานวิชาการ 

(นายรุจน? เล�าฮะ) 

กลุ�มบริหารงานงบประมาณ 

(นางสภุาพ อาจนนลา) 
กลุ�มบริหารงานบุคคล 

(นางจฬุารัตน? เฟFGองฟู) 

กลุ�มบริหารงานทั่วไป 

(นายอัมพร นันนวล) 

๑. นางจุฬารัตน? เฟFGองฟู 

๒. นางสาวประภาพร จําเริญ 

๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค?  

๔. นางสาวศศิธร จันทร?ชนะ 

๕. นายอัมพร นันนวล 

๖. นางสาวณหทยั ปJอมชูแก�ว  

๗. นางสาวอริสรา หนูโงน 

๘. นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
๙. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

๑๐. นางสาววราพัณณ? จิระอรุณพัฒน?  
๑๑. นางเตือนใจ สุระภา 

๑๒. นางสาวจริยา จันทร?แดง    
๑๓. นางจันทรกร วรทรัพย? 

๑. นางจุฬารัตน? เฟFGองฟู 

๒. นางปNยภร โพธิ์งาม 

๓. นางสาวประภาพร จําเริญ 

๔. นางสาวพวงพยอม บัลลังค? 
๕. นางสาวพรพิไล ธิการ 

๖. นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

 

๑. นางจุฬารัตน? เฟFGองฟู 

๒. นางปNยภร โพธิ์งาม 

๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
๔. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

๒. นางสาวพรพิไล ธิการ 

๓. นางสาวอริสรา หนูโงน 

๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

๕. นายฐานันดร โชติผล 

๖. นางจุฬารัตน? เฟFGองฟู 

๗. นางสาวประภาพร จําเริญ 

๘. นางสาวอัยย?  แก�วอาชา 

๙. นางสาวนิดตญิา บุญพา 

๑๐. นางสาวปาจารีย?  เศษโถ 

 
 

 


