
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดเขำจ ำปำ (เทียนรำษฎร์อุทิศ) 

ที ่๓๗ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนกำรศึกษำในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ 
**************************************** 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕'๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน
และประชาชน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย  
ด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นั้น 
  โรงเรียนวัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) จะด าเนินการจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
ตามจ านวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่าย
เงินกู้ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน โดยจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจ านวน ไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจะด าเนินการจ่ายเงินกู้ภายใน ๓ วันท าการ นับจากวันที่ได้รับโอนเงินกู้ โดยการเบิกจ่าย 
จะด าเนินการ ๒ วิธี คือ ๑) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียน ๒) จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง 
หรือ นักเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โรงเรียนแก่ผู้ปกครองหรือนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจ าปา 
(เทียนราษฎร์อุทิศ) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ดังต่อไปนี้ 

๑. ที่ปรึกษำ 
 นายสมนึก   ก าลังเดช   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 

มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕'๖๔ ให้ด าเนิน 
ไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
   ๒.๑ นางสุนันทา   ยุ่นสมาน  ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ        ประธานกรรมการ 
   ๒.๒ นางสุภาวรรณ   ปาณเล็ก  ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  กรรมการ 
   ๒.๓ นายมงคล  ชัยมงคล  ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  กรรมการ 
   ๒.๔ นางสาวนฤมล   เวทวงค์  ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  กรรมการ 
   ๒.๕ นางหทัยพร   ทั่งทอง  ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

/ ๓. คณะกรรมการ... 
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มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า สนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕'๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   ๓.๑ นางสาวอรทัย   อินหนองอาจ ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒ 
   ๓.๒ นางสาวณทิตา  สุขนภาชูสกุล   ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ   ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓  
   ๓.๓ นางสุภาวรรณ   ปาณเล็ก  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
   ๓.๔ นางหทัยพร  ทั่งทอง  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
   ๓.๕ นางธัญญลักษณ์   เกษร  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๓.๖ นายวิชญ์ธพงศ์   พุ่มบุญภาคย์ ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๓.๗ นายศราวุธ   ดวงสว่าง  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
   ๓.๘ นางสาวสวรส   สายบัว  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
   ๓.๙ นางสาววารุณี   ปานทอง  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๓.๑๐ นางสุนันทา   ยุ่นสมาน  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตอน ก. 
   ๓.๑๑ นางสาวนฤมล   เวทวงค์  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตอน ข. 
   ๓.๑๒ นางสาวสุวรรณา   เพชรบังเกิด ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตอน ก. 
   ๓.๑๓ นางสาววิมลรัตน์   พันธุ์สุมา ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตอน ข. 
   ๓.๑๔ นางสาวน้อยค าพันธ์ เทียนปัญญา ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตอน ก. 
   ๓.๑๕ นายมงคล   ชัยมงคล  ครโูรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตอน ข. 

มีหน้ำที่  ด าเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามจ านวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงินกู้ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน 
โดยจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจ านวน ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยด าเนินการจ่ายเงินกู้ภายใน ๓ วัน
ท าการ นับจากวันที่ได้รับโอนเงินกู้ โดยการเบิกจ่ายจะด าเนินการ ๒ วิธี คือ ๑) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ผู้ปกครองหรือนักเรียน ๒) จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยงบประมำณ 
   ๔.๑ นางหทัยพร  ทั่งทอง  ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ นางธัญญลักษณ์   เกษร  ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  กรรมการ 
   ๔.๓ นางสาวอรทัย   อินหนองอาจ ครูโรงเรียนวัดเขาจ าปาฯ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ 

ให้คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าที่ ให้ เต็มประสิทธิภาพ เ พ่ือประโยชน์ 
ต่อสถานศึกษา หากการด าเนินงานเกิดปัญหาอุปสรรค ให้รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือทราบและ
ด าเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 

 

/ ทั้งนี้ ... 
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ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
(นายสมนึก   ก าลังเดช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 


