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ค ำสั่งโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์ 
 ที่  54 / ๒๕๖4 

 เรื่อง  มอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่พิเศษ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 (แก้ไข) 
--------------------------------------------------------- 

 

 ด้วยโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ มีข้าราชการครูเปลี่ยนต าแหน่งและย้ายสถานศึกษา  
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการในหน้าที่พิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารของสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ๙ /๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง  สั่ง ณ 
วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖   จึงแก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑. นายไพฑูรย์ ศรีสุขา 
2. นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ 

 
2. หัวหน้ำกลุ่มงำน   ประกอบด้วย 
          ๑. นางสาวอุบล กุตัน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
          ๒. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
          ๓. นางสาวขวัญใจ เดยะดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
          ๔. นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

    

 หัวหน้ำกลุ่มงำน   นำงสำวอุบล กุตัน    
๑. งานบริหารส านักงาน    นางสาวอุบล กุตัน    
๒. งานธุรการ      นายครรชิต จิตสบาย  
๓. งานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา    นางสาวอุบล กุตัน  
4. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ นางสาวอุบล กุตัน 
5. งานการเงินและบัญชี  นางพิชชากร เหลาแก้ว 
6. งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน    นางสาวอุบล กุตัน 
7. การรายงานการเงิน และงบประมาณ          นางพิชชากร เหลาแก้ว 
8. งานบริหารพัสดุ สินทรัพย์ และยานพาหนะ    นางสาวนฤมล วงษ์เทพ   
9. งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ นางสาวนฤมล วงษ์เทพ   
๑0. งานระบบควบคุมภายใน                      นางสาวอุบล กุตัน 
๑1. งานธนาคารโรงเรียน       นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ 
12. งานแผนและสารสนเทศโรงเรียน  นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ 
13. งานจัดท าแผนและจัดตั้งงบประมาณ  นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ 
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14. งานจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ  นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ 
15. งานประกันสังคมและสวัสดิการ  นางพิชชากร เหลาแก้ว 
16. งานประกันภัยนักเรียน  นางพิชชากร เหลาแก้ว 
๑7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย          นางสาวอุบล กุตัน 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 หัวหน้ำกลุ่ม    นำยบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๑. งานบริหารส านักงาน                  นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๒. งานสารบรรณโรงเรียน                           นางสาวอภิญญา  จันทะพงษ์ 
๓. งานธุรการฝ่าย       นางสาวอภิญญา  จันทะพงษ์ 
๔. งานสถิติการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร      นางสาวอภิญญา  จันทะพงษ์ 
๕. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง     นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๖. งานสรรหา การพัฒนาและบรรจุแต่งตั้ง    นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๗. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน (เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างและเลื่อนวิทยฐานะ)  นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๘. งานด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการออกจากราชการ   นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๙. งานจัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัติ           นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๑๐. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๑๑. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ        นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๑๒. งานเสริมเสริมมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ   นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
๑๓. งานประสานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            นางสาวอภิญญา  จันทะพงษ์ 
๑๔. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นางสาวอภิญญา  จันทะพงษ์ 
15. งานธุรการโรงเรียน                          นางสาวอภิญญา  จันทะพงษ์ 
๑6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                    นายบุรินทร์  พินิจมนตรี 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มงำน   นำงสำวขวัญใจ เดยะดี 
๑. งานบริหารส านักงาน                        นางสาวขวัญใจ เดยะดี 
๒. งานธุรการ           นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ 
๓. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  นางสาวขวัญใจ  เดยะดี  หัวหน้า 
     นางสาวศศิธร บุตรศรี  ผู้ช่วย 
๔. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้                นางสาวขวัญใจ  เดยะดี   หัวหน้า 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วย 
๕. งานทะเบียนนักเรียน                        นางสาวกนิษฐา พินิจมนตรี หัวหน้า 
 - เลขประจ าตัวนักเรียน / การจบการศึกษา / ระบบ SGS   / ลงทะเบียนรายวิชา / การย้าย /เทียบโอน 
   /ตรวจสอบวุฒ ิ  นางสาวกนิษฐา  พินิจมนตรี หัวหน้า 
     นางสาวศศิธร บุตรศรี  ผู้ช่วย 
 - งานบันทึกเล่มทะเบียน /  DMC  นางสาวกนิษฐา  พินิจมนตรี 
๖. งานวัดผลประเมินผล                         นางสาวประภาศรี แสงอรุณ   หัวหน้า 
     นายอภิศักดิ์ ภูท ามา  ผู้ช่วย 
๗. งานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  นายอภิศักดิ์ ภูท ามา 
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๘. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้                       นางทภภาภร เวียงค า 
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา  นางสาวศศิธร บุตรศรี 
10. งานนิเทศการศึกษา                        นางสาวขวัญใจ เดยะดี  หัวหน้า 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วย 
๑1. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    นางทภภาภร เวียงค า 
12. งานกระบวนการ PLC     นางทภภาภร เวียงค า 
๑3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้     นางสาวขวัญใจ เดยะดี  หัวหน้า 
       ประกอบด้วย 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   นางพิชชากร เหลาแก้ว   
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นางสาวกนิษฐา พินิจมนตรี 

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์  
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   นางยุพิน บ่อค าเกิด 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา นางสุพรรณี บัวป้อม    
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  นายธีระพงษ์  สบายใจ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ  นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวประภาศรี แสงอรุณ 
 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       นายอภิศักดิ์ ภูท ามา 

         ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม   ประกอบด้วย 
  - กิจกรรมชุมนุม     นายอภิศักดิ์ ภูท ามา 

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นายไพรวัลย์ ทุมพร 
  - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร     นายจตุรภัทร  เคนสีลา   
  - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ นายไพรวัลย์ ทุมพร 
  - กิจกรรมแนะแนว     นายอภิศักดิ์ ภูท ามา 

๑4. งานแนะแนว ศึกษาต่อ และทุนการศึกษา  นายอภิศักดิ์ ภูท ามา 
๑5. งานส่งเสริมผู้เรียน และเครือข่ายการศึกษา    นายไพรวัลย์ ทุมพร 
16. งาน กยศ.    นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
17. งานรับนักเรียน   นางสาวกนิษฐา  พินิจมนตรี หัวหน้า 
     นายอภิศักดิ์ ภูท ามา   ผู้ช่วย 
๑8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 

 

 
กลุ่มบริหำรทั่วไป 

หัวหน้ำกลุ่มงำน นำยสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย 
๑.งานบริหารส านักงาน                 นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย 
๒. งานธุรการ      นางสุพรรณี บัวป้อม 
๓. งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม นายธีระพงษ์  สบายใจ หัวหน้า 
    นายจ านงค์   เหลาแก้ว ผู้ช่วย 
    นายมณี  ดาแพง  ผู้ช่วย 
    นางหทัยกาญจน์  นามท้าว ผู้ช่วย 
๔. งานประสานเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานและองค์กรอ่ืน  นางทภภาภร เวียงค า 
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๕. งานอนามัยโรงเรียน   นางยุพิน  บ่อค าเกิด  หัวหน้า 
    นายครรชิต จิตสบาย  ผู้ช่วย 
๖. งานโภชนาการ     นางยุพิน  บ่อค าเกิด  หัวหน้า 
    นางสาวตรีรญา ซาโตะ ผู้ช่วย 
๗. งานสหการโรงเรียน   นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์   
8. งานสาธารณูปโภค    นายธีระพงษ์  สบายใจ หัวหน้า 
    นายจ านงค์   เหลาแก้ว ผู้ช่วย 
    นายมณี  ดาแพง  ผู้ช่วย 
    นางหทัยกาญจน์  นามท้าว ผู้ช่วย 
9. งานกิจการนักเรียน (งานปกครอง ระเบียบวินัย) นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย หัวหน้า 

  ครูที่ปรึกษาทุกคน  ผู้ช่วย 
๑0. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง  นางยุพิน  บ่อค าเกิด หัวหน้า 
        นางสาวตรีรญา ซาโตะ ผู้ช่วย 
๑1. งานส่งเสริมประชาธิปไตย    นายอภิศักดิ์ ภูท ามา 
๑2. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 นางยุพิน  บ่อค าเกิด 
๑3. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  นายจตุรภัทร  เคนสีลา 
๑4. งานจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  นายจตุรภัทร  เคนสีลา 
๑5. งานประชาสัมพันธ์  นายบุรินทร์  พินิจมนตรี หัวหน้า 
     นางสาวอภิญญา  จันทะพงษ์ ผู้ช่วย 
๑6. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา      นางทภภาภร  เวียงค า 
๑7. งานโสตทัศนูปกรณ์  นายจตุรภัทร เคนสีลา 
18. ระบบอินเตอร์เน็ต     นายบุรินทร์  พินิจมนตรี  
19. งานดนตรีพื้นเมือง ดุริยางค์และดนตรีสากล  นายไพฑูรย์  ศรีสุขา   หัวหน้า 

     นายครรชิต  จิตสบาย ผู้ช่วย 
20.งานข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  นางสาวตรีรญา ซาโตะ  หัวหน้า 
     ครูที่ปรึกษาทุกคน  ผู้ช่วย 
๒1. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ   นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย  
 
โครงกำรพิเศษ 
๑. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม นางทภภาภร  เวียงค า  หัวหน้า 
      นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์  ผู้ช่วย   
2. งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ หัวหน้า 
     นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย ผู้ช่วย 
3. โรงเรียนสุจริตและคุณธรรม  นางยุพิน บ่อค าเกิด  หัวหน้า 
     นางสาวตรีรญา ซาโตะ  ผู้ช่วย 
4. โรงเรียนวิถีพุทธ   นางยุพิน บ่อค าเกิด 
5. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  นางสาวอุบล กุตัน 
6. To be Number one  นางยุพิน บ่อค าเกิด  หัวหน้า 
     นางสาวตรีรญา ซาโตะ  ผู้ช่วย 
7. โรงเรียนมาตรฐานสากล  นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 



 
หน้า 5 

 
 ให้ผู้ที่รับการแต่งตั้งมอบหมายภาระงานในหน้าที่พิเศษ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
และด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 

    สั่ง  ณ  วันที่  26 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                (ลงชื่อ)   
                                                          (นายถนอม  ไพรหลวง) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 


