
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
ที่ 66/2564 

เรื่อง การมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา 
ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ประจําปี 2564 

……………………………………………………………………… 
                      เพ่ือเป็นการอนุวัตร ตามคําสั่งโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ และคําสั่งโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ที่7/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจํา ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (เพ่ิมเติม) กอร์ปกับทางโรงเรียนมีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายสถานศึกษา เพ่ิมเติม สับเปลี่ยน หน้าที่พิเศษ ทางโรงเรียนจะต้องจัดโครงสร้างและ
วางตัวบุคลากรใหม่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ ของประกาศสํานักงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วย
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พ .ศ. 
๒๕๕๐ สถานศึกษาประเภทที่ ๑ ซึ่งกําหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นนิติบุคคล ประเภทที่ ๑ ให้มีการบริหาร
จัดการภายใต้กรอบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนด และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน     
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจําเป็นต้องวางกรอบ ปฏิบัติให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างมี เอกภาพ แล้วนั้น 
 

                 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗ (๑) มาตรา ๘๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้เป็นไป 
เจตนารมณ์ของกฎกระทรวง และมาตรฐานการปฏิบัติโรงเรียนมัธยมศึกษาดังกล่าว นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประสบผลสําเร็จร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติกับผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและ          
มีเจ้าภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได้ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้างประจํา ให้รับผิดชอบงานพิเศษตามกรอบงานที่กําหนด (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
    ๑. ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์            ผู้อํานวยการสถานศึกษา                         ประธานกรรมการ  
    ๒. นางพรรณี ฤๅชากูล                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                 กรรมการ  
    ๓. นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ             กรรมการ 
    ๔. นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                    กรรมการ  
    ๕. นางสาวประภาภรณ์ มีพรหม          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ  
    ๖. นายนิวัตร ขันทะชา                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ  
    ๗. นายปณัติพล อังครุฑ                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ      กรรมการ  
    ๘. นางรจนา ขันทะชา                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      กรรมการ  
    9. นางสาวพนิดา เดชโฮม               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ      กรรมการ  
    ๑๐. นายทศพล ฤๅชากูล                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ  
    ๑๑. นางสาวดวงพร สุธรรม                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               กรรมการ  

/๑๒. นางนิยม... 



๒ 

 

    ๑๒. นางนิยม บุญมีทองอยู่               หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               กรรมการ  
    ๑๓. นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                            /หัวกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่ ให้คําปรึกษา และร่วมวางแผนในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

๑. กลุ่มบริหารวิชาการ (Division of Academic Affairs) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นางพรรณี ฤๅชากูล  
         รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นายนิวัตร ขันทะชา  
  1.1 งานพัฒนาหลักสูตร นางพรรณี ฤๅชากูล / นายนิวัตร ขันทะชา 
         ๑.2 งานศูนย์วิชาการ นางสาวพนิดา เดชโฮม 
                  - งานวางแผนจัดการด้านงานวิชาการและชั้นเรียน นางพรรณี ฤๅชากูล / นางรวยรินทร์ ศรีนาแพง 
                  - งานจัดตารางเรียนตารางสอนและการจัดการสอนแทน นางรวยรินทร์ ศรีนาแพง  
                  - งานการจัดทําปฏิทินงานวิชาการ นางรวยรินทร์ ศรีนาแพง 
                  - งานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม/เรียนร่วม นางนิลาวัลย์ แก้วเมืองน้อย  
         ๑.3 งานวัดผลประเมินผล นางสาวดวงพร สุธรรม / นางสาวนีรนุช ชัยบิน 
 - งานประสานการสอนและสอบ O-NET , PISA นางสาวดวงพร สุธรรม 
         ๑.4 งานทะเบียน นางสาวพนิดา เดชโฮม                    
 - งานการเทียบโอน นางสาวพนิดา เดชโฮม  
         ๑.5 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น นางพรรณี ฤๅชากูล / นายนิวัตร ขันทะชา  
         ๑.6 งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
                   - งานห้องสมุด นางสาวประภาภรณ์ มีพรหม  
                   - งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นางสาวดวงพร สุธรรม  
         ๑.7 งานแนะแนว นางรจนา ขันทะชา  
         ๑.8 งานพัฒนาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นายนิวัตร ขันทะชา / นางสาวดวงพร สุธรรม 
 - งานการคัดเลือกหนังสือยืมเรียน/ประสานภาคี ๔ ฝ่ายคัดเลือกแบบเรียน นายนิวัตร ขันทะชา 
          / นางสาวดวงพร สุธรรม 
         ๑.9 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                    - หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางนิยม บุญมีทองอยู่                    
                    - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  นางสาวนีรนุช ชัยบิน 
  - กิจกรรมยุวกาชาด นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ / นายปณัติพล อังครุฑ 
                    - กิจกรรมรักษาดินแดน นายอภิวัฒน์ โกมาลย์  
                    - กิจกรรมชมรม / ชุมนุม  นางรจนา ขันทะชา  
                   - กิจกรรมจิตอาสา / บําเพ็ญสาธารณประโยชน์  นางสาวพนิดา เดชโฮม  
 1.10 งานตามนโยบายหน่วยบังคับบัญชา / กิจกรรมพิเศษ  นางพรรณี ฤๅชากูล  
 1.11 งานนิเทศการศึกษา คือ นางพรรณี ฤๅชากูล / นายนิวัตร ขันทะซา  
 1.12 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ นางพรรณี ฤๅชากูล / นางรจนา ขันทะชา  
 1.13 งานการรายข้อมูลทางการศึกษา (DMC) นายนิวัตร ขันทะชา 
 1.14 งานคัดกรองนักเรียนยากจน นายนิวัตร ขันทะชา  
 

/๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล... 



๓ 

 

๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล (Division of Personnel) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงาน นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี  
       รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นายอภิวัฒน์ โกมาลย์ 
       ๒.๑ งานอัตรากําลัง นายอภิวัฒน์ โกมาลย์ 
       ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี / นายอภิวัฒน์ โกมาลย์  
       ๒.๓ งานส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี 
       ๒.๔ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรและการเลื่อนข้ันเงินเดือน นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี 
                    / นายอภิวัฒน์ โกมาลย์ / นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์  
       ๒.๕ งานจัดระบบทะเบียนประวัติและสรุปวันลา นายอภิวัฒน์ โกมาลย์  
       ๒.๖ งานยกย่องเชิดชูเกียรติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายอภิวัฒน์ โกมาลย์ 
       ๒.๗  งานดําเนินการทางวินัย นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี / นายอภิวัฒน์ โกมาลย์ 
 

๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ (Division of Financial and Accounting) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ 
        รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นางสาวกิตติยากร จ้งจันสี 
        ๓.๑ งานการเงิน นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์  
        ๓.๒ งานบัญชี นางสาวกิตติยากร จ้งจันสี 
        ๓.๓ งานพัสดุ นางสาวกิตติยากร จ้งจันสี / นายธีระวัฒน์ ประก่ิง/ นางศศิมณี วิเศษ 
        ๓.๔ งานแผนงานสถานศึกษา นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ / นางสาวกิตติยากร จ้งจันสี 
        ๓.๕ งานประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ / นายธีระวัฒน์ ประกิ่ง 
        ๓.๖ งานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์  
         ๓.๗ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ / นายธีระวัฒน์ ประกิ่ง 
        ๓.๘ งานติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําปี นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ / นางสาวกิตติยากร จ้งจันสี 
 3.9 งานธุรการ/สารบรรณกลุ่มงาน นางสาวกิตติยากร จ้งจันสี 
 

๔. กลุ่มบริหารทั่วไป (Division of General Administration) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร  
        รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน นางสาวสุภาพร เพชรโคตร 
        ๔.๑ งานธรุการ นายปณัติพล อังครุฑ / นางศศิมณี วิเศษ 
        ๔.๒ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นายพูลสวัสดิ์ มาลา 
        ๔.๓ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  นายปณัติพล อังครุฑ / นายประเสริฐ อุดานนท์ / นายชัยวัฒน์ คะลีล้วน  
          / นายมิตร ขันทะชา  
     ๔.๔ งานสํามะโนนักเรียน/การรับนักเรียน นายพูลสวัสดิ์ มาลา 
     ๔.๕ งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร 
     ๔.๖ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร / นายปณัติพล อังครุฑ 
     ๔.๒ งานเวรประจําวันและเวรยามรักษาสถานที่ราชการ นางศศิมณี วิเศษ / นายปณัติพล อังครุฑ  
     ๔.๘ งานกิจการนักเรียน นางสาวสุภาพร เพชรโคตร 
     ๔.๙ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายทศพล ฤๅชากูล 
                      / นายปณัติพล อังครุฑ  

/๔.๑๐ งานอนามัยโรงเรียน... 



๔ 

 

     ๔.๑๐ งานอนามัยโรงเรียน นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร  
     ๔.๑๑ งานสุขศึกษาและโภชนาการโรงเรียน นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร / นายพูลสวัสดิ์ มาลา 
     ๔.๑๒ งานธนาคารโรงเรยีน นายวิษณุ เสนจันตะ  
     ๔.๑๓ งานสหกรณ์โรงเรียน นางพรรณี ฤๅชากูล / นางสาวสุภาพร เพชรโคตร 
     ๔.๑๔ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน นางนิยม บุญมีทองอยู่ / กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
     ๔.๑๕ งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา นายวิษณุ เสนจันตะ / นางพรรณี ฤๅชากูล 
     ๔.๑๖ งานกิจกรรมสภานักเรียน นางสาวสุภาพร เพชรโคตร  
     ๔.๑๗ งานทัศนศึกษา นายทศพล ฤๅชากูล 
     ๔.๑๘ งานส่งเสริมพัฒนาสุนทรียศาสตร์ทางการศึกษา (ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ภาษา วิจิตรศิลป์ ฯลฯ) 
                  นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี / นางรจนา ขันทะชา / นางสาวดวงพร สุธรรม  
     ๔.๑๙ งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) นายทศพล ฤๅชากูล  
     ๔.๒๐ งานทุนการศึกษาและการมีรายได้ของนักเรียน นายทศพล ฤๅชากูล 
หน้าที่ ๑. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ดําเนินการประชุมคณะทํางาน วางแผนและกําหนดบทบาทของทีมงาน  
บุคลากรที่รับผิดชอบ 
        ๒. จัดทําปฏิทินปฏิบัตงิานของงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานหลักของสถานศึกษา 
ทุกภาคเรียน ตลอดปีการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานอย่างไร้รอยต่อ 
        ๓. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน หรือพรรณนางานที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงาน 
หรือคณะทํางาน 
        ๔. ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติผู้รับผิดชอบอาจเสนอแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติมได้ เพ่ือส่งเสริม    
การทํางานเป็นทีมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมในการทํางานอย่างมืออาชีพต่อไป 
 

                ทั้งนี้เพ่ือมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์เป็นเอกภาพมีเจ้าภาพในการทํางาน
ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง ด้วยหลักการและวิธีคิดเชิงบวก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ให้มากที่สุด และใช้การทํางานตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลุตามพันธะสัญญาที่ได้ตกลง
กันไว้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกบริบทโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเด็ดขาดอย่างเคร่งครัด ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกําลัง ความสามารถ และเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 

                               สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
                                                                
             ว่าที่ พ.ต 
                                                                       (วิเชียร อุส่าห์)  
           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 


