
 
  

ค าสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
ที ่๑๙ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

   
        อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และอ านาจตามมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครู
และและบุคลากรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  ให้ค าแนะน า  ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือในการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของภาระงาน  ๔  งาน  ประกอบด้วย 

๑. นางนงค์นุช  คชา  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายศราวุฒิ  วงษ์วัต ิ  ครู  ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพรพรรณ  กุญชร  ครู  ช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
๔. นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค ์  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
๕. นางสงบ  เหลื่อมกลาง  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖. นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส  ครู คศ.๑  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
๗. นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ     คร ูคศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่  น านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  และนโยบายของ
สถานศึกษา  สู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้  
๒.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพรพรรณ  กุญชร  ครู ช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
๒. นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส  ครู คศ.๑  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
๓. นางสมคิด  ค าภีระ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสงบ  เหลื่อมกลาง  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางทัศมาลี  จีระออน     คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๖. นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว     ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๗. นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์     ครผูู้ช่วย      กรรมการ 



๒ 

 
๘. นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร     ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๙. นายอนัน  ภู่บัว      ครอัูตราจ้าง     กรรมการ 
๑๐. นางพรรณิภา  ไกยวงค์     ครูผู้ช่วย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายภาณุพงศ ์  โคนชัยภูมิ     ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

 

ด้านการบริหารวิชาการ   มีภาระหน้าที่  ๑๗  ข้อ  ดังนี้  
๑) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๒) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
๓) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๔) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๗) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
๘) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๙) การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๑๑) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๑๒) การนิเทศการศึกษา 
๑๓) การแนะแนว 
๑๔) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๑๕) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๖) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
๑๗) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 

๒.๒  กลุ่มบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๒. นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ  ครู คศ.๑  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 ๓. นางสมคิด  ค าภีระ   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นายศราวุฒิ  วงษ์วัต ิ   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส  ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 
๖. นางพรรณิภา  ไกยวงค์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๗. นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ  พนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. นางทัศมาลี  จีระออน   คร ูคศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 
ด้านการบริหารงบประมาณ   มีภาระหน้าที่  ๑๙  ข้อ    ดงันี้  

๑) วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน /โครงการ ที่สอดคล้องวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
 ๓)  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 ๔)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 ๕)  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ๖)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
 ๗)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
 ๘)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
 ๙)  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
 ๑๐)  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 ๑๑)  การวางแผนพัสดุ การจัดและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 
 ๑๒)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
 ๑๓)  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
 ๑๔)  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
 ๑๕)  การเบิกเงินและน าเงินส่งคลัง  
 ๑๖)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และท าบัญชีการเงิน 
 ๑๗)  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

 ๑๘)  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 ๑๙)  ประสานงานกับกลุ่มงานและหน่วยงานอื่นในด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 

๒.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
๑. นางสงบ  เหลื่อมกลาง  ครู ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
๒. นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ   ครู ช านาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
๓. นางทัศนีย์  แก้วเมืองน้อย  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔.  นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสาวพรพรรณ  กุญชร  คร ูช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ  พนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางพรรณิภา  ไกยวงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๘.  นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่  ๑๔  ข้อ  ดังนี้  
 ๑) การวางแผนอัตราก าลังภายในสถานศึกษา  



๔ 

 
 ๒) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 ๓) การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน  
 ๔) การลาทุกประเภท  
 ๕) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ๖) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 ๗) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
 ๘) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ๙) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑๐) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ๑๑) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ๑๒) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๑๓) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
 ๑๔) ประสานงานกับกลุ่มงานและหน่วยงานอื่นในด้านการบริหารงานบุคคล 

๒.๔   กลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
๑. นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส  ครู คศ.๑  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 ๒. นางสาวพรพรรณ  กุญชร  ครู ช านาญการ  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
๓. นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสมคิด  ค าภีระ   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางสงบ  เหลื่อมกลาง   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายศราวุฒิ  วงษ์วัต ิ   ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๘. นายภาณุพงศ์   โคนชัยภูมิ  คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๙. นางทัศมาลี  จีระออน   คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางพรรณิภา  ไกยวงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๑๓. นายณัฐวัฒิ  ธรรมทวีวิทย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๑๕. นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๗. นายอนัน  ภู่บัว   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘. นายอาธิป  พุลนู   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 



๕ 

 
ด้านการบริหารทั่วไป  มีภาระหน้าที่  ๒๐  ข้อ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 ๒) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
 ๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 ๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
 ๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
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 ๑๓) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
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๑๗) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
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ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเอาใจใส่  ให้เกิดผลดีแก่
ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใด  ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

         ลงชื่อ      
                         (นางนงค์นุช  คชา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
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