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โครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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                           หมายถึง สายการบังคับบัญชา                                  หมายถึง สายการประสานงาน 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1) งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2) งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 
3) งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
4) งานวินัยและการรักษาวินัย 
5) งานธุรการและงานสารบรรณ 
6) งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7) งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) งานทะเบียนบุคคล 
9) งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10) งานประชาสัมพันธ์ 
11) งานสื่อสัมพันธ์ 
12) งานเวรรักษาการณ์ 
13)  โครงการพิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคล 

○ โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) 
13)  

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 



ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
1. บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีที่
ผู้อำนวยการไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบของทางราชการ และทำหน้าที่
ตามนโยบายของสถานศึกษา ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นการเพ่ิม
คุณค่าบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สพฐ. รวมถึงกำกับ นิเทศ ติดตาม 
ดูแลการปฏิบัติงานบริหารบุคคลให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและกฎหมาย ให้มีอำนาจ
วินิจฉัย และสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และมีการติดตามประเมินผล รายงานผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการฯ 

ช่วยกำกับ ดูแลงานในกลุ่มบริหารบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ 
เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาใน
การบริหารงานบุคคล มีการติดตามการดำเนินการงานตามระบบเอกสาร หนังสือสั่งการ หนังสือคำสั่งต่างๆ 
ของกลุ่มบริหารบุคคล และจัดเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบตามกลุ่มบริหาร ร่วมพิจารณาวางแผนและ
ดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์และหรือที่เร่งด่วนในการพัฒนาและดำเนินการ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน

บุคคลมอบหมาย รับแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการดูแล ติดต่อ และติดตามสายงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับทุก
กลุ่มบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกการ
ปฏิบัติงานแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน รวมทั้งร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่ม
บริหารบุคคล ร่วมกับกรรมการกลุ่มฯ ดำเนินการหาวิธีแก้ไขรวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองผู้อำนวยการฯ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคลมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

4. ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีดังนี ้
1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 
3. งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
4. งานวินัยและการรักษาวินัย 



5. งานธุรการและงานสารบรรณ 
6. งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7. งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. งานทะเบียนบุคคล 
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10. งานประชาสัมพันธ์ 
11. งานสื่อสัมพันธ์ 
12. งานเวรรักษาการณ์ 
13.  โครงการพิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคล 

○ โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) 

5. ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจในหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.1 เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลในการร่วมบริหารและการจัดการตามขอบข่าย  
ภารกิจกลุ่มบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  

1.2 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อขอรับการ 
จัดสรรงบประมาณ 

1.3 ร่วมวางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานด้วยเทคโนโลยี ยึดหลักการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพที่เกิดขึ้นกับบุคลากรและงาน 

1.4 ดูแล รับผิดชอบ ติดตามการดำเนินการตามหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณก่อนนำส่งถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการให้รวดเร็วและตรงตามเวลา 
  1.5 จัดทำทะเบียนแฟ้มรับ – ส่งงานเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความให้เป็นระบบ
ตามภาระงานกลุ่มบริหารบุคคล และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.6 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม 
และรายงานการประชุม  
  1.7 จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล และดูแลการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่ม
งานให้เป็นระบบ  
  1.8 ติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวสารให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพื่อการปฏิบัติและดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  1.9 ให้บริการข่าวสารด้านต่างๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์และรับทราบเชิงนโยบายแก่ครู นักเรียน 
และบุคคลทั่วไป  
  1.11 พิจารณาตรวจสอบ ติดตาม การเสนอขออนุมัติตามแผนงาน โครงการของกลุ่มงาน                                      
ในกลุ่มบริหารบุคคล    



  1.12  ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอสถิติข้อมูล และรายงานผลการจัด
การศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

2. งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน และ 

ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการวาง แผนและจัดทำแผนอัตรากำลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ให้ตรงตามความต้องการ
ของสายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบอัตรากำลัง/เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (กรอบ
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2))  

2.3 นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2.4 นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ  
2.5 ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและ 

วิทยฐานะข้าราชการครู 
2.6 ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษา กรณีท่ีได้รับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่ง 

ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด  
  2) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู 

3) จัดทำเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และประสานงานการประเมินครูผู้ช่วย 
  4) รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานจากทุกฝ่าย เพื่อจัดทำโครงการจัดจ้าง
บุคคลขาดแคลน 

2.7 ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการตาม 
เกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ให้อยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 
  2.8 จัดทำเอกสารคำสั่งจ้างและคำสั่งเลิกจ้างสัญญาจ้างจัดทำทะเบียนคุมสัญญาจ้างของ
ลูกจ้างชั่วคราวภายใต้เงินงบประมาณทุกประเภท ตามคำสั่งของผู้อำนวยการ 
     2.9 จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
  2.10 เสนอพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลงานดีเด่น โดยประเมิน
จากผลการปฏิบัติงาน แล้วเสนอต่อฝ่ายบริหาร 



2.11 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย  
ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยให้ยื่น
คำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว แต่คำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ยื่นคำร้องได้ตลอดทั้งปี   
(ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2.12 จัดส่งแบบเสนอคําร้องขอย้ายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอต่อ  
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย (แต่งตั้งโดย กศจ.) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณา       และ 
กศจ. เป็นผู้อนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วสำนักงานเขตพ้ืนที่รับย้ายออกคำสั่ง       

2.13 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้งให้เกิด 
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งนี้ให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์คู่มือการ
บริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกศจ.และให้มีการรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

2.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1 สำรวจการลงเวลา โดยสรุปการมาและกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรใน
โรงเรียน มีการรายงานข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร และสรุปการลาในแต่ละวัน 
เพ่ือนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ 
  3.2 จัดทำบัญชี และกำกับดูแล รับผิดชอบ พัฒนางานการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ      
มีรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 

3.3 ตรวจสอบ ลงทะเบียนใบลา และนำเสนอใบลาของบุคลากรต่อผู้อำนวยการ 
      3.4 บันทึกประวัติการลาในบัญชีการลาทุกครั้งที่มีการยื่นใบลาต่างๆ 
     3.5 สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคล ในเดือนกันยายนของทุกปี (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
– กันยายน) และในเดือนมีนาคมทุกปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม) เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรอง
ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

           3.6 สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลทุกปีงบประมาณเพ่ือนำส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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       3.7 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ไม่มีประวัติการลา และปฏิบัติหน้าที่ทาง
ราชการเต็มเวลาทุกครั้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 
                  3.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

4. งานวินัยและการรักษาวินัย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ  

ลูกจ้าง ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
4.1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แนวทางปฏิบัติ 



  1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

  2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่า
ไม่ได้กระทำผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามที่
คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

  3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4.1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  แนวทางปฏิบัติ 
  1) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  2) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาลงโทษ 

  3) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.1.3 การอุทธรณ์  แนวทางปฏิบัติ 

การอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ 
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4.1.4 การร้องทุกข์  แนวทางปฏิบัติ 
1) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการให้     

ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 
2) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือม ี

ความคับข้องใจ เนื่องมาจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย    
ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

4.2 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
4.2.1 ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.2.2 ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ ฯลฯ      

ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

กระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
4.3 ดูแลการออกจากราชการ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4.3.1 การออกจากราชการ 



4.3.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่าน 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

4.3.3 การออกจากราชการไว้ก่อน 
4.3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ 
2) กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
3) กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30  

แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้วามสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป ็นโรคที ่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป ็นผ ู ้บกพร ่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป ็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 

4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5) กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

4.3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
4.3.6 กรณีได้รับโทษจำคุก โดยคำสั่งของศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4.4 จัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  

การขออนุญาตไปราชการ 
4.5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจ 

การแต่งกายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย      
ทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

4.6 ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานธุรการและงานสารบรรณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  5.1 จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
  5.2 โต้ตอบหนังสือราชการร่าง พิมพ์หนังสือราชการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน
เสนอผู้บริหารลงนาม 
  5.3 จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือส่งและลงรหัสหนังสือโดยแยก
ประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการจัดเก็บ 
  5.4 จัดทำระบบการเก็บเอกสารที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก  



  5.5 ดำเนินการส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบแจกหนังสือราชการที่
ผู้บริหารสั่งการแล้วให้ฝ่ายต่างๆ ทราบเพ่ือปฏิบัติ 
  5.6 ติดตามเรื่องที่กำหนดส่งทำแบบฟอร์มในงานสารบรรณเตรียมวาระการประชุมบันทึก
การประชุมรายงานการประชุมจัดทำประกาศระเบียบ คำสั่งหนังสือรับรองฯลฯ 
  5.7 ลงทะเบียนและรับบันทึกข้อความเสนอหนังสือผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคลากร
และกิจการนักเรียน เพ่ือตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร  
  5.8 จัดพิมพ์บัญชีเอกสารหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตทำลายในแต่ละปีและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5.9 ประสานงานด้านความร่วมมือ และข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 
  5.10 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานต่างๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
  5.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ   มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
1) สำรวจและดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ 

จักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
2) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3) การจัดทำทะเบียนประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6.2 งานประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
1) จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
2) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ 

เลื่อนขั้นเงินเดือน 
4) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

5) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



6.3 งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ 
    1) สำรวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื ่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู     
การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายและการโอนข้าราชการครู 
   2) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดทำทะเบียนประวัติและการขอใบประกอบวิชาชีพ
และประสานงานด้านข้อมูลเอกสารของผู้ยื่นขอและดำเนินการบริการยื่นคำขอมีใบประกอบวิชาชีพแก่บุคลากร 
   3) รายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและรายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของผู้ลาศึกษาต่อ 
   4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  6.4 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ   
    1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
บุคลากรและสถานศึกษา 
   2) แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติงาน  
    3) ดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
   4) จัดทำเอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   5) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้น  
   6) จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  
ทัศนศึกษา มุฑิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ฯลฯ  

    7) จัดหา จัดเตรียม ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแสดงความ
ยินดีแก่ผู้มีผลงานดีเด่น และผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น 
   8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
   9) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากร และให้มีการรายงานให้ทราบ 
   10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  7.1 จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสวัสดิการบุคลากร 

7.2 ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิการบุคลากรภายในโรงเรียน 
7.3 ดูแลสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นโครงการสวัสดิการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 



7.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด 
สวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 

7.5 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
7.6 ดำเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนกำหนด 
7.7 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7.8 ปฏิบัติอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งานทะเบียนบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
8.1 จัดทำแผนหรือโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับงานมาตรฐานตำแหน่งทะเบียนประวัติบุคลากร 
8.2 จัดทำและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  

ลูกจ้างชั่วคราว 
8.3 จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร/บัตรประจำตัวข้าราชการ  

และเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
8.4 จัดทำเอกสารการขอมีบัตรประจำตัว การออกหนังสือจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ 

และบัตรลูกจ้างประจำ บริการจัดส่งและขอรับบัตรของข้าราชการครู 
8.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  9.1 ประสานงานกับเครือข่ายชุมชน เครือข่ายสถานศึกษา การร่วมมือในการสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  9.2 สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  9.3 ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน             
  9.4 จัดทำทะเบียนข้อมูลของคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 
  9.5 ประสานงานกับคณะกรรมการในการประชุม และบันทึกการประชุม  
  9.6 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาตามนโยบายที่คณะกรรมฯและ
สถานศึกษาร่วมกันกำหนดขึ้น 
  9.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   9.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

10. งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   10.1 จัดทำแผนงาน/โครงการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่สาธารณชน 

  10.2 ควบคุมดูแลการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเรียนโดยการให้สัญญาณเพลงมาร์ชโรงเรียนให้
นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
  10.3 จัดกิจกรรมวันเกียรติยศหน้าเสาธง วันอังคารและวันพฤหัสบดี 



  10.4 ต้อนรับแขก จัดพิธีกรดำเนินรายการ เมื่อมีแขก/ผู้มาเยี่ยมสถานศึกษา 
  10.5 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
เช่น ประกาศ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับและแจ้งกำหนดการของโรงเรียน ตามความเหมาะสม 
  10.6 ร่วมมือประสานกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงดูแลซ่อมแซมและแก้ไขระบบ
กระจายเสียง/เสียงตามสายภายในของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและสะดวกแก่การให้บริการข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  10.7 ประกาศนัดหมายและแจ้งข่าวสารที่เร่งด่วนเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนทราบ  
  10.8 จัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและคณะครู 

  10.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน 
  10.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
11. งานสื่อสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

11.1 ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
11.2 ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกท่ีเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ 

ครู นักเรียน และโรงเรียน    
   11.3 ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารกิจกรรม ประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ชื่อเสียงต่างๆ 

ของโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ชุมชน อย่างทันต่อเหตุการณ์ (ในแต่ละวัน/แต่ละช่วงเวลา) ผ่านสื่อช่องทาง 
กลุ่มไลน์โรงเรียน , เพจเฟสโรงเรียน TheeraKarnBanhong School , เว็บไซด์โรงเรียน www.tkb.ac.th และ
เว็บไซด์ สพม.35 www.secondary35.go.th ตามโอกาสและความเหมาะสม     

   11.4 ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
   11.5 จัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินงาน 
   11.6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 11.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12. งานเวรรักษาการณ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   12.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยามกลางวันและเจ้าหน้าที่ยามกลางคืนให้

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
   12.2 จัดทำข้อมูลปฏิทินการอยู่เวรยามของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว     
   12.3 แต่งตั้งคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการอยู่เวรยามของข้าราชการครู 

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
   12.4 จัดเตรียมเอกสารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการอยู่เวรยามให้เพียงพอและเหมาะสม 

จัดเก็บและรวบรวมอกสารการบันทึกเวรยามของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ทุกวันเพ่ือ
นำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 

   12.5 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 
   12.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

13. โครงการพิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคล 
13.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)   
แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) มี 5 กรอบ 7 ตัวชี้วัด โดยกรอบแนวคิดโรงเรียน 
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คุณธรรมที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 
3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ด้านตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม มี 7 ข้อ ดังนี้ 
1) มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน 2) มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็น
เครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 4) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนลดลง และ 5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน  6) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับ         การ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ 7) เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กับครู บุคลากร และ 

ผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา 
  2)  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับครู บุคลากร และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา 

   3)  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
  4)  ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

5)  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างยั่งยืน
โดยดำเนินการสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรม 

   6) ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการจัดกิจกรรม 
7) รายงานผลการพัฒนาและการจัดกิจกรรม 

   8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที่ 198 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
      ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………..………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗(๑) (๔)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร 
 ๑. นายจรัส  คำอ้าย       ผู้อำนวยการโรงเรียน     
 ๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓. นายถวิล  ชัยยา      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. นายเมธา  ศรีประทีป      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถวิล     ชัยยา   
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ  นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ   นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ   
๕. งานส่งเสริมและจัดการศึกษา 

๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   
๔. นางฉวรัตน์   คำธัญ     
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    
๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
๗. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    



๙. นายเอกดน  อินต๊ะปัน                                                 
๑๐. นางสาวอำภา   เขียวด ี
๑๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน      
๑๒.  นางศริิเพ็ญ  พินิจพรรณ                                  
๑๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา      
๑๔.  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     
๑๕. นางลำดวน  ติดทะ                  
๑๖.  นางศิริญญา   หล้าเต็น 
๑๗. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

๖. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย    หัวหน้างาน 
2. นางฉวรัตน์  คำธัญ     
3. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
4. นางศรีเริญ  มีพิมพ์      
5. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
6. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
7. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    
9. นางสาวอำภา  เขียวดี     
๑0.  นางศิริญญา  หล้าเต็น 
11. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
๑2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์   หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก      
๓. นายนิพล  ปลุกเสก     
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      

9. งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   หัวหน้างาน   
๒. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
3. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑0. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   หัวหน้างาน 



๒. นางอุมาพร  แก้วปวน           
๓. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
4. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย     

๑1. งานนิเทศการศึกษา 
๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก      
3. นางสาวอำภา  เขียวดี 
4. นางฉวรัตน์   คำธัญ    
5. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     
6. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
7. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
8. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
9. นางสาวชลิดา  โอดบาง     
๑0. นายเอกดน  อินต๊ะปัน       

๑2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี   หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร   แก้วปวน     
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์      
๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน      
๕. นางลำดวน   ติดทะ    
๖. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง      
๗. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     
๘. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      

๑3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑3.๑  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๑. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ห้องเรียน E-Classroom   นายพินิจ  ทังสุนันท์  
๓. ห้องเรียน World Class   นายถวิล  ชัยยา   
๔. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๕. ห้องเรียนไร้พรมแดน   นายบรรจบ  ชูมก 
๖. ศูนย์อาเซียนศึกษา   นางสาวอำภา  เขียวดี  
๗. ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ  ๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้า  

                    ๗.๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    เจ้าหน้าที ่

 ๑3.๒  แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑4. งานห้องสมุด 
๑. นางลำดวน  ติดทะ   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     



๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย                             

๑5. งานแนะแนวการศึกษา 
๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
๓. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน ์     
๔. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   
๕. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับ      

๑6. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน   หัวหน้างาน 
๒. นางลำดวน   ติดทะ     
๓. คณะกรรมการตามคำสั่งฯ  

๑7. งานธนาคารโรงเรียน  
๑. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   นายสุทน  คุ้มเสม 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนิตยา  แปงชัย 
๕. งานบุคคล 

๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา     
๓. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   

     ๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
     ๗. นางสาวนิตยา  แปงชัย    

6. งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๑. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา   หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
      ๓. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร      
      ๔. นางสาวนิตยา  แปงชัย     
      ๕. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

7. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 

           ๒. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
 

8. งานเวรรักษาการณ์ 



      ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู      
      ๓.  นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

๙. งานประชาสัมพันธ์   
      ๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    
      ๓. นางสาวอัมพร  นามณี    
      ๔. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
      ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
๕. งานนโยบายและแผน 

๑. นายนิพล  ปลุกเสก   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๔. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง     
๖. นางสาวอรนุช  เรือนคำ    

๖. งานการเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ   หัวหน้างาน 
     ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    

๗. งานการบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   หัวหน้างาน 

           ๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     
     ๓. นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว    

๘. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน   หัวหน้างาน 
              ๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
      3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง       
      4. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง     

๙. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
      ๑. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  หัวหน้างาน 
      ๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
      ๓. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    



     ๔. นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
           ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์                                   
๑๐. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 

     ๑. นางญาดา   ตรีเนตร   หัวหน้างาน 
     ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้      

๑๑. งานควบคุมภายใน 
     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนคำ   หัวหน้างาน 
     ๒. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    

๑๒. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     ๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    
     ๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ 

๑๓.  งานปฏิคมโรงเรียน 
      ๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์  หัวหน้างาน 
      ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
      3. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 
      4. นางญาดา  ตรีเนตร  
      5. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    
      6. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    
      7. นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว    
      8. นางจันทร์วัน  รั่วรู้   
      9.  นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ  

14. งานร้านค้าสวัสดิการ 
        1. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ  หัวหน้างาน 
        2.  นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   

      3. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
        4. นางลำดวน   ติดทะ 
        6. นางหรรษการณ์  ดวงแก้ว   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเมธา  ศรีประทีป 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ   นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  นางกาญจนา  เหลืองทา   
๔.  งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายบัญชา  บังคมเนตร  
๕.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์   
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง     



๔. นางกาญจนา  เหลืองทา                   
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ์   
๗. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ        

๖. งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา    
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
6. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์   
7. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๗. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี      หัวหน้างาน 

       ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่     
๔. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

๘. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา  หัวหน้างาน 
๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๔. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงค ์    
๗. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  

๙. งานครูเวรประจำวัน 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   

๑๐. งานคณะสี   
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง 
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
๔. นางสาวอำภา  เขียวดี 



5. นางพันนภา  วลีดำรงค์                                         
6. นางกาญจนา  เหลืองทา 
7. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๑๐. งานสมาคมผู้ปกครองและครู  
๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวอัมพร  นามณี     
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา    

 ๔. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป   นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  
๕. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 
3. นายบุญเลิศ  มูลศรี    

 4. นายสมาน  จันทร์ธง     
5. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
6. นายผจญ  ภิระแก้ว     

 7. พนักงานทำความสะอาด    

๖. งานสาธารณูปโภค 
    ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
    ๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 

3. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
 4. นายสมาน  จันทร์ธง     

๗. งานพัฒนาความสะอาด 
      ๑. นายชัยพิชิต  อุดคำมี   หัวหน้างาน 
  ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
      ๓. นางนภาพร  เขื่อนตา    
  4. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    

5. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
6. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  7. นางนาตยา  ทาศรี  

๘. งานพัฒนาทั่วไป  



   ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
    ๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
    ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     
     ๔. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
     ๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     

                ๖. นายผจญ  ภิระแก้ว     
  ๗. นายสุทิศ  มณีทอง     
  8. นางนภาพร  เขื่อนตา 

9. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    
10. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
11. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  12. นางนาตยา  ทาศรี  

๙. งานยานพาหนะ 
    ๑. นางสาวอัมพร  นามณี   หัวหน้างาน 

๒. นายสมาน  จันทร์ธง    
     ๓. นายสุทิศ  มณีทอง      

๑๐. งานโภชนาการ  
     ๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  หัวหน้างาน 
     ๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     
 ๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    
      ๔. นางลำดวน  ติดทะ     

๑๑. งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๑. นางฉวรัตน์  คำธัญ   หัวหน้างาน 
  ๒. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

3. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
 4. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน     
 5. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑๒. งานชุมชนสัมพันธ์       
      ๑. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

  ๓. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
  4. นายสุทน  คุ้มเสม     

      5. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์ 
  6. นางอรพินธ์   กันทะรัน 
  7. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

  8. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ                                        
  9. นายเอกดน  อินต๊ะปัน  



  10. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
  11. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    

 12. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    
                13. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย 
   14. นายบัญชา  บังคมเนตร     

๑๓. งานบ้านพักครู 
    ๑. นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
๓. นายสุรัตน์  จี้ฟู  

14. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๑. นายบรรจบ  ชูมก   หัวหน้างาน 
๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
๓. นายบัญชา  บังคมเนตร     
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

๑5. งานสมาคมศิษย์เก่า 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
       3. ครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า  

 ทั้งนี้ ให้ผู ้ที ่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ศึกษาภาระงานแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้ รับ
มอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน องค์กร และทาง
ราชการ  
 
             สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                                                (นายจรัส  คำอ้าย) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 


