
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๕ / ๒๕๖๕  

เรื่อง  แตงตั้งและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน 

ตามแผนภูมิโครงสรางการบริหารราชการภายในโรงเรียนบานบางจาก ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ สอดคลอง

นโยบายรัฐบาล หนวยงานราชการตนสังกัด และสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ  

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม       

(ฉบับที่ ๒ พ .ศ . ๒๕๕๓ ) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา           

พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตาม

กฎกระทรวงซ่ึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐          

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒    

(ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) จึงแตงตั้งและมอบหมายงานขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสรางการบริหารราชการภายในโรงเรียนบานบางจาก          

ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปน้ี  

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 

๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนางานงบประมาณ     กรรมการ 

๑.๔ นางจฬุารัตน เฟองฟ ู หัวหนางานการบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๑.๕ นายอัมพร นันนวล            หัวหนางานบริหารทั่วไป   กรรมการ 

๑.๖ นายรุจน เลาฮะ           หัวหนางานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี    

๑. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อใหดำเนินไปดวย 

ความเรียบรอยและเกิดผลดีแกทางราชการ 

  ๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 

  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

  ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 



๒. คณะกรรมการกลุมบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 

๒.๑ นายรุจน เลาฮะ           ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางานวิชาการ 

๒.๒ นางจฬุารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๓ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๔ นางพวงพยอม  รุจิโภชน ครู คศ.๑    กรรมการ 

๒.๕ นางสาวศศธิร จันทรชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๖ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑    กรรมการ 

  ๒.๗ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      กรรมการ 

๒.๘ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวพริาวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นายอัมพร  นันนวล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 

  ๒.๑๒ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง       กรรมการ 

๒.๑๓ นางเตือนใจ  สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๒.๑๕ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เลี้ยงอนุบาล       กรรมการ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดานการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนาท่ี ๑๗ อยางดวยกัน คือ 

๑. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน  

๒. การวางแผนงานดานวชิาการ  

๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

๖. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

๘. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

๙. การนิเทศการศึกษา  

๑๐. การแนะแนว  

๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

๑๒. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

๑๓. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

๑๔. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

๑๕. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  

๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  

๑๗. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   



๓. คณะกรรมการกลุมบริหารงานงบประมาณ ประกอบดวย 

๓.๑ นางสุภาพ อาจนนลา           ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางานงบประมาณ 

๓.๒ นางจฬุารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

๓.๓ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓.๖ นายวุฒิพรรณ  คณาญาต ิ ครูชำนาญการ         กรรมการ 

๓.๗ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 

มีหนาท่ีและภาระงาน ดานการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหนาที่ ๒๒ อยางดวยกัน คือ    

๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวแตกรณ ี 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  

๓. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

๕. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  

๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ  

๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ  

๘. การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  

๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

๑๑. การวางแผนพัสด ุ 

          ๑๒. การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณ

เพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลวแตกรณ ี      

๑๓. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ  

๑๔. การจัดหาพัสด ุ 

๑๕. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ  

๑๖. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  

๑๗. การเบิกเงินจากคลัง  

๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน  

๑๙. การนำเงินสงคลัง  

๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน  

๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  

๒๒. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  

 



๔. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 

๔.๑ นางจฬุารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหนางานการบริหารงานบุคคล 

๔.๒ นางพวงพยอม  รุจิโภชน ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๔.๓ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      กรรมการ 

๔.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 

๔.๖ นางสาวพริาวรรณ  สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

มีหนาท่ีและภาระงาน ดานการบริหารงานบุคคล มีภาระหนาท่ี ๒๐ อยางดวยกัน คือ    

๑. การวางแผนอัตรากำลัง  

๒. การจดัสรรอัตรากำลงัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. การสรรหาและบรรจแุตงตั้ง  

๔. การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๕. การดำเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

๖. การลาทุกประเภท  

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๘. การดำเนินการทางวนัิยและการลงโทษ  

๙. การสั่งพกัราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

๑๐. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

๑๑. การอุทธรณและการรองทุกข  

๑๒. การออกจากราชการ  

๑๓. การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวัต ิ 

๑๔. การจดัทำบัญชรีายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

๑๕. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑๖. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ 

๑๗. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวิชาชพี  

๑๘. การสงเสริมวินัย คณุธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑๙. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  

๒๐. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕. คณะกรรมการกลุมบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย 

๕.๑ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   หัวหนางานบริหารทั่วไป 

๕.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูชำนาญการ         กรรมการ 

๕.๓ นางจฬุารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

๕.๔ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑    กรรมการ 

๕.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑       กรรมการ 

๕.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๕.๗ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑      กรรมการ 

  ๕.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      กรรมการ 

  ๕.๙ นางสาวนิดติญา  บุญพา ครู คศ.๑      กรรมการ 

๕.๑๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 

   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ดานการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหนาท่ี ๒๑ อยางดวยกัน คือ    

   ๑. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

   ๒. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

  ๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

  ๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

  ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  

  ๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

๘. การดำเนินงานธุรการ  

๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  

๑๐. การจัดทำสำมะโนผูเรียน  

๑๑. การรับนักเรียน  

๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  

๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศยั  

๑๔. การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา  

๑๕. การทัศนศึกษา  

๑๖. งานกิจการนักเรียน  

๑๗. การประชาสัมพันธงานการศึกษา  

๑๘. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ 

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  

๑๙. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

๒๐ การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  

๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 



ทั้งน้ี ใหผูที่ไดรับคำสั่ง ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจเกิดผลดีแกทางราชการ หากเกิดปญหาหรืออุปสรรค

ประการใด ใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป พรอมทั้งใหลงลายมือชื่อรับทราบการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำสั่งน้ี 

 

ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง 

 

                                                สั่ง ณ วันที ่๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

               
ลงชื่อ 

                     (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง  แตงตั้งและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน 

ตามแผนภูมิโครงสรางการบริหารราชการภายในโรงเรียนบานบางจาก ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๕ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ คร ูค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล คร ูค.ศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน คร ูค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทรชนะ คร ูค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว คร ูค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ คร ูค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา คร ูค.ศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล คร ูค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง คร ูค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา คร ูค.ศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร คร ูค.ศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  

 

 



 



 


