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โรงเรียนบ้านป่าแดง 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 คู่มือบริหารงานบุคลากร ปีการศึกษา 2563  จัดท าขึึนนพืืออพปนนนนททางนนการปิิบัิิงานขึอง
บุคลากรนนสถานศึกษา นละพปนนการก าหนดบทบาทหน้าทีอขึองงานนนิ านหน่ง นละหน้าทีอนันน ๆ พืืออนห้มี
คทามชัดพจนมากยิองขึึนน  ซึองนนพนืนอหาขึองคู่มือนีนประกอบไปด้ทย  ทัิถุประสงค์  ทิสัยทัศน์ ืันธกิจ พป้าหมาย 
อัิลักษณ์   พอกลักษณ์นละค าขึทัญขึองสถานศึกษา  ขึอบขึ่ายนละภารกิจ   
 ผู้จัดท าหทังพปนนอย่างยิองท่าคู่มือบริหารงานบุคลากร  ปีการศึกษา 2563 ฉบับนีนจะพปนนประโยชน์ิ่อ
การด าพนินงานขึองครูนละบุคลากรทางการศึกษานนโรงพรียนิ่อไป 
 
             ผู้จัดท า 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   
  วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายนนปีการศึกษา ๒๕๖4  โรงพรียนบ้านป่านดงมุ่งืัฒนาศักยภาืผู้พรียนนห้พปนนไปิาม
มาิรฐานการศึกษาขึันนืืนนฐาน ส่งพสริมคทามพปนนพลิศด้านกีฬา พกมกีฬาทางทิชาการ นละงานศิลปะ 
ด้ทยกิจกรรมพสริมหลักสูิร  ืัฒนาผู้พรียนนห้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีทิิ บนืืนนฐานคทาม
พปนนไทย ภายนิ้ปรัชญาขึองพศรษฐกิจือพืียง 

 
พันธกิจ (Mission) 

๑. บริหารสถานศึกษาด้ทยหลักธรรมาภิบาล 
๒. จัดการพรียนรู้ิันงนิ่ระดับอนุบาล ถึง ชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๓  อย่างมีคุณภาื 

ิามมาิรฐานการศึกษาขัึนนืืนนฐาน 
๓. จัดกิจกรรมพสริมหลักสูิรพืืออส่งพสริมนห้ผู้พรียนมีคทามพปนนพลิศทางด้านกีฬา   

พกมกีฬาทางทิชาการ นละงานศิลปะ 
๔. จัดกิจกรมส่งพสริมนห้ผู้พรียนมีคทามคิดสร้างสรรค์  คิดพปนน  ท าพปนน  นก้ปัญหาได้   

รักการพรียนรู้ 
๕. จัดกิจกรรมส่งพสริมนห้ผู้พรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระพบียบทินัย 
๖. จัดกิจกรรมส่งพสริมนห้ผู้พรียนมีส่ทนร่ทมอนุรักษ์ศิลปทัฒนธรรมไทย 
๗. ส่งพสริมทักษะการพรียนรู้ทางด้านพทคโนโลยี  ภาษานละการสืออสาร  รทมถึงทักษะ

อาชีืืืนนฐานนห้กับผู้พรียน 
๘. ืัฒนาผู้พรียนนห้มีสุขึภาืกาย  นละสุขึภาืจิิสมบูรณ์ิามช่ทงทัย 
๙. ส่งพสริมนห้ผู้พรียนมีทักษะชีทิิ  นละด ารงินพปนนืลพมืองดีบนืืนนฐานคทามพปนนไทย  

ภายนิ้ปรัชญาขึองพศรษฐกิจือพืียง 
 
เป้าประสงค์ (Objective) 

๑. โรงพรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาื  ได้มาิรฐานการศึกษา
ิามหลักธรรมาภิบาล 

๒. โรงพรียนด าพนินการืัฒนาหลักสูิร  นละจัดการพรียนรู้นห้กับผู้พรียนิันงนิ่ระดับอนุบาล  
ถึง ชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๓  ได้อย่างมีคุณภาื ิามมาิรฐานทีอก าหนด 

๓. ผู้พรียนทุกคนผ่านพกณฑ์กิจกรรมพสริมหลักสูิรทีอินพองได้พลือกพขึ้าร่ทม  
๔. ผู้พรียนไม่น้อยกท่า ร้อยละ  ๘๐  มีคทามคิดสร้างสรรค์  คิดพปนน  ท าพปนน  นก้ปัญหาได้   

รักการพรียนรู้ 
๕. ผู้พรียนไม่น้อยกท่า ร้อยละ  ๘๐  ผ่านพกณฑ์การจัดกิจกรรมนห้ผู้พรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม 
๖. ผู้พรียนไม่น้อยกท่าร้อยละ  ๘๐ พขึ้าร่ทมกิจกรรมส่งพสริมนห้ผู้พรียนอนุรักษ์

ศิลปทัฒนธรรมไทย 
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๗. ผู้พรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพสริมทักษะการพรียนรู้ทางด้านพทคโนโลยี  ภาษานละ
การสืออสาร  ทักษะอาชีืืืนนฐาน 

๘. ผู้พรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการืัฒนานห้มีสุขึภาืกาย  สุขึภาืจิินห้สมบูรณ์ิามช่ทง
ทัย 

๙. ผู้พรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการส่งพสริมนห้มีทักษะชีทิิ  นละด ารงินพปนนืลพมืองดี 
บนืืนนฐานคทามพปนนไทย ภายนิ้ปรัชญาขึองพศรษฐกิจือพืียง 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   พด่นกีฬา  มารยาทดี  มีคทามซืออสัิย์ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   กิจกรรมพสริมหลักสูิรพืืออืัฒนาศักยภาืผู้พรียน สู่คทามพปนนพลิศด้านกีฬา  พกมกีฬาทาง
ทิชาการ  นละงานศิลปะ 

ค าขวัญ  
  ทิชาการดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา 
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การบริหารงานบุคคล 

  หมายถึง  การหาทางนช้คนทีออยู่ร่ทมกันนนองค์กรนันน ๆนห้ท างานได้ผล ดีทีอสุด  สินนพปลืองค่านช้จ่าย
น้อยทีอสุด  นนขึณะพดียทกันก็สามารถท านห้ผู้ร่ทมงานมีคทามสุขึมีคทามือนจ ทีอจะนห้คทามร่ทมมือนละท างาน
ร่ทมกับผู้บริหาร พืืออนห้งานขึององค์กรนันนๆ ส าพร็จลุล่ทงไปด้ทยดี 
 
แนวคิด  
   1)  ปัจจัยทางการบริหารทันงหลายคนถือพปนนปัจจัยทางการบริหารทีอส าคัญทีอสุด 
  2)  การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาืนละประสิทธิผลผู้บริหารจะิ้องมีคทามรู้ คทามพขึ้านจ
นละมีคทามสามารถสูงนนการบริหารงานบุคคล 
 3)  การจัดบุคลากรนห้ปิิบัิิงานได้พหมาะสมกับคทามรู้คทามสามารถจะมีส่ทนท านห้บุคลากร มีขึทัญ
ก าลังนจ มีคทามสุขึนนการปิิบัิิงาน ส่งผลนห้งานประสบผลส าพร็จอย่างมีประสิทธิภาื 
   4)  การืัฒนาบุคลากรนห้มีคทามรู้คทามสามารถอย่างสมอ าพสมอนละิ่อพนือองจะท านห้บุคลากร 
พปลีอยนนปลงืฤิิกรรมนละกระิือรือร้นืัฒนางานนห้ดียิองขึึนน 
  5)  การบริหารงานบุคคลพน้นการมีส่ทนร่ทมขึองบุคลากรนละผู้มีส่ทนได้พสียพปนนส าคัญ 

 
ขอบข่ายงานบุคลากร 

1. ส่งพสริมนละืัฒนาระบบการบริหารจัดการนห้มีประสิทธิภาื 
2. ส่งพสริมนห้บุคลากรนนโรงพรียนปิิบัิิิามนนหน้าทีอิามมาิรฐานทิชาชีื  นละจรรยาบรรณ

ทิชาชีืครู 
 3. ส่งพสริมการประชาสัมืันธ์ขึ้อมูลขึ่าทสารขึองบุคลากรภายนนโรงพรียนนก่ผู้พกีอยทขึ้องอย่างทัอทถึง 

นละมีประสิทธิภาื 
 4. ส่งพสริม  นละสนับสนุนนห้ครูนละบุคลากรได้รับการืัฒนาิามสมรรถนะทิชาชีืครู 
 5. ประสานคทามร่ทมมือระหท่างโรงพรียน ผู้ปกครอง นละชุมชน นนการืัฒนา โรงพรียน 
6. ส่งพสริมนห้คณะครูปิิบัิิหน้าทีอด้ทยคทามซืออสัิย์สุจริิ 
7. ส่งพสริมนห้คณะครูปิิบัิิินนนการด าพนินชิทิโดยยึดหลักพศรษฐกิจือพืียง 

 เป้าหมาย (Goals)  
  1. ส่งพสริมนละืัฒนาระบบการบริหารจัดการนห้มีประสิทธิภาื 

2. ส่งพสริมนห้บุคลากรนนโรงพรียนปิิบัิิิามนนหน้าทีอิามมาิรฐานทิชาชีื  นละจรรยาบรรณ
ทิชาชีืครู 

 3. ส่งพสริมการประชาสัมืันธ์ขึ้อมูลขึ่าทสารขึองบุคลากรภายนนโรงพรียนนก่ผู้พกีอยทขึ้องอย่างทัอทถึง 
นละมีประสิทธิภาื 

 4. ส่งพสริม  นละสนับสนุนนห้ครูนละบุคลากรได้รับการืัฒนาิามสมรรถนะทิชาชีืครู 
 5. ประสานคทามร่ทมมือระหท่างโรงพรียน ผู้ปกครอง นละชุมชน นนการืัฒนา โรงพรียน 
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6. ส่งพสริมนห้คณะครูปิิบัิิหน้าทีอด้ทยคทามซืออสัิย์สุจริิ 
7. ส่งพสริมนห้คณะครูปิิบัิิินนนการด าพนินชีทิิโดยยึดหลักพศรษฐกิจือพืียง 

 
วางแผนอัตราก าลัง/การก าหนดต าแหน่ง 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท านผนงาน/โครงการ นผนปิิบัิิงานประจ าปีนละปิิทินปิิบัิิงาน 

2. จัดท านผนงานอัิราก าลังครู  / การก าหนดิ านหน่งนละคทามิ้องการครูนนสาขึาทีอโรงพรียนมี
คทามิ้องการ   

3. จัดท ารายงานอัิราก าลังครูิ่อหน่ทยงานิ้นสังกัด 
 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
มีหน้าที่  

1. ทางนผนด าพนินการสรรหานละพลือกสรรนละก าหนดรายละพอียดนผนปิิบัิิงาน 
2. ก าหนดรายละพอียดพกีอยทกับการสรรหาการพลือกสรรคุณสมบัิิขึองบุคคลทีอรับสมัคร 
3. จัดท าประกาศรับสมัคร 
4. รับสมัคร 
5. การิรทจสอบคุณสมบัิิผู้สมัคร 
6. ประกาศรายชืออผู้มีสิทธิรับการประพมิน 
7. นิ่งิันงคณะกรรมการด าพนินการสรรหานละพลือกสรร 
8. สอบคัดพลือก  
9. ประกาศรายชืออผู้ผ่านการพลือกสรร 
10. การพรียกผู้ทีอผ่านการคัดพลือกมารายงานิัท 
11. จัดท ารายิ่อหน่ทยงานิ้นสังกัด 

 
การพัฒนาบุคลากร 

มีหน้าที่  
1. จัดท านผนงาน/โครงการ/นผนปิิบัิิการประจ าปี  
2. ส ารทจคทามิ้องการนนการืัฒนาครูนละบุคลากรนนโรงพรียน 
3.  จัดท านผนืัฒนาินพองขึองครูนละบุคลากรนนโรงพรียน 
4.  ส่งพสริมนละสนับสนุนนห้ครูนละบุคลากรได้รับการืัฒนา 
5. จัดท านฟ้มบุคลากรนนโรงพรียน 
6. ิิดิาม ประพมินผล สรุปรายงานผลการปิิบัิิงานพสนอผู้อ านทยการ  
7. งานอือนๆ ทีอได้รับมอบหมาย 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

มีหน้าที่  
1. จัดท านผนงาน/โครงการ/นผนปิิบัิิการประจ าปี  
2. นิพทศ  ิิดิามผลการปิิบัิิงานขึองครูนละบุคลากรนนโรงพรียน 
3.  ประชุมคณะกรรมการนนการืิจารณาพลืออนขึันนพงินพดือนประจ าปี 
4.  จัดท าบัญชีผู้ทีอได้รับการืิจารณาพลืออนขึันนประจ าปีโดยยึดหลักคทามโป่รงนส คุณธรรมจริยธรรม

นละการปิิบัิิงานทีอรับผิดชอบ 
5. นิ่งิันงผู้ทีอได้รับการพลืออนขึันนพงินพดือนรายงานิ่อิ้นสังกัด 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าที่  
1. จัดรทบรทมพอกสารนนการพสนอขึอืระราชทานพครือองราชอิสริยาภรณ์ 
2. ส ารทจคทามิ้องการขึอืระราชทานพครือองราชอิสริยาภรณ์ขึองคณะครูนละบุคลากร 
3. ส่งพสริมนละสนับสนุนขึอืระราชทานพครือองราชอิสริยาภรณ์ขึองคณะครูนละบุคลากรนน

โรงพรียน 
4. จัดท านฟ้มข้ึอมูลการได้รับืระราชทานพครือองราชอิสริยาภรณ์ขึองคณะครูนละบุคลากรนน

โรงพรียน 
วินัยและการรักษาวินัย 

มีหน้าที่  
1. จัดรทบรทมพอกสารพกีอยททินัยนละการรักษาทินัยขึองขึ้าราชการครูนละบุคลากรนนโรงพรียน 
2. จัดท านฟ้มข้ึอมูลพกีอยทกับการท าผิดพกีอยทกับทินัยขึองขึ้าราชการครูนละบุคลากรนนโรงพรียน 

 
สวัสดิการครู 

มีหน้าที่  
 1.ทางนผนด าพนินงานพกีอยทกับสทัสดิการขึองครูนละบุคลากรนนโรงพรียน 
 2. มอบขึองขึทัญพปนนก าลังนจนนทันส าคัญิ่างๆ  ทันพกิด  นสดงคทามยินดีทีอผ่านการประพมินครู
ช านาญการืิพศษ  ขึองครูนละบุคลากรนนโรงพรียน 
 3. ซืนอขึองพยีอยมไขึ้พมืออพจ็บป่ทยหรือนอนืักรักษาิัทนนโรงืยาบาล 
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      การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
 
1. การลา  การลานบ่งออกพปนน  9  ประพภท  คือ 
  1.การลาป่ทย 
  2.การลาคลอดบุิร 
  3.การลากิจส่ทนิัท 
  4.การลาืักผ่อน 
  5.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบืิธีฮัจย์ 
  6.การลาพขึ้ารับการิรทจพลือกหรือพขึ้ารับการพิรียมืล 
  7.การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปิิบัิิการทิจัย 
  8.การลาไปปิิบัิิงานนนองค์การระหท่างประพทศ 
 9.  การลาิิดิามคู่สมรส 
  

การลาป่วย ขึ้าราชการซึองประสงค์จะลาป่ทยพืืออรักษาิัทนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อ
ผู้บังคับบัญชาิามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาิก่อนหรือนนทันทีอลาพท้นนิ่นนกรณีจ าพปนนจะพสนอหรือจัดส่ง
นบลา นนทันนรกทีอมาปิิบัิิราชการก็ได้  นนกรณีทีอขึ้าราชการผู้ขึอลามีอาการป่ทยจนไม่สามารถจะลงชืออนน
นบลาได้จะนห้ผู้อือนลานทนก็ได้  นิ่พมืออสามารถลงชืออได้นล้ทนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาโดยพร็ท  การลาป่ทยิันงนิ่ 
30 ทันขึึนนไป ิ้องมีนบรับรองขึองนืทย์ซึองพปนนผู้ทีอได้ขึึนนทะพบียนนละ รับนบอนุญาิพปนนผู้ประกอบทิชาชีืพทช
กรรมนนบไปกับนบลาด้ทย  นนกรณีจ าพปนนหรือพห็นสมคทรผู้มีอ านาจอนุญาิจะสัองนห้นช้นบรับรองขึองนืทย์
ซึองผู้มีอ านาจอนุญาิพห็นชอบนทนก็ได้  การลาป่ทยไม่ถึง 30 ทัน  ไม่ท่าจะพปนนการลาครันงพดียทหรือหลายครันง
ิิดิ่อกัน  ถ้าผู้มอี านาจ อนุญาิพห็นสมคทร  จะสัองนห้มีนบรับรองนืทย์ิามทรรคสามประกอบนบลา  หรือสัอง
นห้ผู้ลาไปรับการ ิรทจจากนืทย์ขึองทางราชการพืืออประกอบการืิจารณาอนุญาิก็ได้ 
 

การลาคลอดบุตร ขึ้าราชการซึองประสงค์จะลาคลอดบุิร  นห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อ
ผู้บังคับบัญชาิามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาิก่อนหรือนนทันทีอลา พท้นนิ่ไม่สามารถจะลงชืออนนนบลาได้ 
จะนห้ผู้อือนลานทน ก็ได้ นิ่พมืออสามารถลงชืออได้นล้ทนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาโดยพร็ท นละมีสิทธิลาคลอดบุิร
โดยได้รับ พงินพดือนครันงหนึองได้  การลาคลอดบุิรจะลานนทันทีอคลอดก่อนหรือหลังทันทีอคลอดบุิรก็ได้ นิ่พมืออ
รทมทันลานล้ท ิ้องไม่พกิน 90 ทัน 
 การลากิจส่วนตัว  ขึ้าราชการซึองประสงค์จะลากิจส่ทนิัท นห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อผู้บังคับบัญชา
ิามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาิ นละพมืออได้รับอนุญาินล้ทจึงจะหยุดราชการได้ พท้นนิ่มีพหิุจ าพปนน ไม่
สามารถรอรับอนุญาิได้ทันจะพสนอหรือจัดส่งนบลาืร้อมด้ทยระบุพหิุจ าพปนนไท้นล้ท หยุดราชการ ไปก่อนก็
ได้  นิ่จะิ้องชีนนจงพหิุผลนห้ผู้มีอ านาจอนุญาิทราบโดยพร็ท นนกรณีมีพหิุืิพศษทีอไม่อาจพสนอหรือจัดส่ง
นบลาก่อนิามทรรคหนึองได้ 
นห้พสนอหรือจัดส่ง นบลาืร้อมทันงพหิุผลคทามจ าพปนนิ่อผู้บังคับบัญชาิามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาิ
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ทันทีนนทันนรก ทีอมาปิิบัิิราชการ  ขึ้าราชการมีสิทธิลากิจส่ทนิัทโดยได้รับพงินพดือนปีละไม่พกิน  45 ทันท า
การ  ขึ้าราชการทีอลาคลอดบุิริามขึ้อ 18 นล้ท หากประสงค์จะลากิจส่ทนิัทพืืออพลีนยงดูบุิรนห้มี สิทธิลา
ิ่อพนือองจากการลาคลอดบุิรได้ไม่พกิน 150 ทันท าการ  โดยไม่มีสิทธิได้รับพงินพดือนระหท่างลา 
 การลาพักผ่อน   ขึ้าราชการมีสิทธิลาืักผ่อนประจ าปีนนปีหนึองได้ 10 ทันท าการ 
พท้นนิ่ขึ้าราชการดังิ่อไปนีน ไม่มีสิทธิลาืักผ่อนประจ าปีนนปีทีอได้รับบรรจุพขึ้ารับราชการยังไม่ถึง 6 พดือน 
   1. ผู้ซึองได้รับบรรจุพขึ้ารับราชการพปนนขึ้าราชการครันงนรก ผูซ้ึองลาออกจากราชการพืราะพหิุส่ทนิัท 
นล้ทิ่อมาได้รับบรรจุพขึ้ารับราชการอีก 
  2.  ผู้ซึองลาออกจากราชการพืืออด ารงิ านหน่งทางการพมือง หรือพืืออสมัครรับพลือกิันง 
นล้ท ิ่อมาได้รับบรรจุพขึ้ารับราชการอีกหลัง 6 พดือน นับนิ่ทันออกจากราชการ 
  3. ผู้ซึองถูกสัองนห้ออกจากราชการนนกรณีอือน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาริามกฎหมาย ท่าด้ทย
การรับราชการทหารนละกรณีไปปิิบัิิงานนด ๆ ิามคทามประสงค์ขึองทางราชการ นล้ทิ่อมา ได้รับบรรจุ
พขึ้ารับราชการอีกถ้านนปีนดขึ้าราชการผู้นดมิได้ลาืักผ่อนประจ าปีหรือลาืักผ่อนประจ าปี นล้ทนิ่ไม่ครบ 10 
ทันท าการ นห้สะสมทันทีอยังมิได้ลานนปีนันนรทมพข้ึากับปีิ่อ ๆไปได้ นิ่ทันลาืักผ่อน สะสมรทมกับทันลา
ืักผ่อนนนปีปัจจุบันจะิ้องไม่พกิน 20 ทันท าการ ส าหรับผู้ทีอได้รับราชการิิดิ่อกันมานล้ทไม่น้อยกท่า 10 ป ี
นห้มีสิทธิน าทันลาืักผ่อนสะสม รทมกับทันลาืักผ่อนนนปีปัจจุบันได้ไม่พกิน 30 ทันท าการ 

 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ขึ้าราชการซึองประสงค์จะลาอุปสมบท
นนืระืุทธศาสนา หรือขึ้าราชการทีอนับถือศาสนา อิสลามซึองประสงค์จะลาไปประกอบืิธีฮัจย์ ณ พมือง
พมกกะประพทศซาอุดีอาระพบียนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อผู้บังคับบัญชาิามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจืิจารณา
หรืออนุญาิก่อนทันอุปสมบทหรือก่อนทันพดินทางไปประกอบืิธีฮัจย์ไม่น้อยกท่า 60 ทัน นนกรณีมีพหิุืิพศษ
ไม่อาจพสนอหรือจัดส่งนบลาก่อนิามทรรคหนึองนห้ชีนนจงพหิุผลคทาม จ าพปนนประกอบการลานละนห้อยู่นน
ดุลืินิจขึองผู้มีอ านาจทีอจะืิจารณานห้ลาหรือไม่ก็ได้  ข้ึาราชการทีอได้รับืระราชทานืระบรมราชานุญาินห้
ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาินห้ลาไป ประกอบืิธีฮัจย์นล้ทจะิ้องอุปสมบทหรือออกพดินทางไปประกอบืิธี
ฮัจย์ภายนน 10 ทัน นับนิ่ ทนัพริอมลานละจะิ้องกลับมารายงานิัทพขึ้าปิิบัิิราชการภายนน 5 ทัน นับนิ่
ทันทีอลาสิกขึาหรือ ทันทีอพดินทางกลับถึงประพทศไทยหลังจากการพดินทางไปประกอบืิธีฮัจย์ 

 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ขึ้าราชการทีอได้รับหมายพรียกพขึ้า
รับการิรทจพลือก นห้รายงานลาิ่อผู้บังคับบัญชาก่อนทัน พขึ้ารับการิรทจพลือกไม่น้อยกท่า 48 ชัอทโมง ส่ทน
ขึ้าราชการทีอได้รับหมายพรียกพขึ้ารับการพิรียมืล นห้รายงานลาิ่อผู้บังคับบัญชาภายนน 48 ชัอทโมง นับนิ่
พทลารับหมายพรียกพปนนิ้นไป นละนห้ไปพขึ้า รับการิรทจพลือกหรือพขึ้ารับการพิรียมืลิามทันพทลานน
หมายพรียกนันนโดยไม่ิ้องรอรับค าสัอง อนุญาิ นละนห้ผู้บังคับบัญชาพสนอรายงานลาไปิามล าดับจนถึง
หัทหน้าส่ทนราชการ 
หรือหัทหน้า ส่ทนราชการขึึนนิรง 
  การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  ขึ้าราชการซึองประสงค์จะลา
ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปิิบัิิการทิจัย ณ ิ่างประพทศ นห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อผู้บังคับบัญชา
ิามล าดับจนถึงปลัดกระทรทงหรือหัทหน้าส่ทนราชการขึึนนิรงพืืออืิจารณาอนุญาิส าหรับการลาไปศึกษา
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ฝึกอบรมดูงาน  หรือปิิบัิิการทิจัยนนประพทศนห้พสนอหรือจัดส่ง นบลาิามล าดับจนถึงหัทหน้าส่ทนราชการ 
หรือหัทหน้าส่ทนราชการขึึนนิรงพืืออืิจารณาอนุญาิ  พท้นนิ่ขึ้าราชการกรุงพทืมหานครนห้พสนอหรือจัดส่ง
นบลาิ่อปลัดกรุงพทืมหานครส าหรับหัทหน้า ส่ทนราชการนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อปลัดกระทรทง  หัทหน้า
ส่ทนราชการขึึนนิรงนละขึ้าราชการ  นนราชบัณฑิิยสถานนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อรัฐมนิรีพจ้าสังกัด 
ส่ทนปลัดกรุงพทืมหานครนห้พสนอ หรือจัดส่งนบลาิ่อผู้ท่าราชการกรุงพทืมหานคร 
พืืออืิจารณาอนุญาิ 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ขึ้าราชการซึองประสงค์จะลาไปปิิบัิิงานนน
องค์การระหท่างประพทศ นห้พสนอหรือจัดส่งนบลา ิ่อผู้บังคับบัญชาิามล าดับจนถึงรัฐมนิรีพจ้าสังกัดพืืออ
ืิจารณา โดยถือปิิบัิิิามหลักพกณฑ์ ทีอก าหนด 

การลาติดตามคู่สมรส  ขึ้าราชการซึองประสงค์ิิดิามคู่สมรสนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อ
ผู้บังคับบัญชาิามล าดับ จนถึงปลัดกระทรทงหรือหัทหน้าส่ทนราชการขึึนนิรงนล้ทนิ่กรณี 
พืืออืิจารณาอนุญาินห้ลาได้ไม่พกิน สองปีนละนนกรณีจ าพปนนอาจอนุญาินห้ลาได้อีกสองปี 
นิ่พมืออรทมนล้ทิ้องไม่พกินสีอปี ถ้าพกินสีอปี นห้ลาออกจากราชการส าหรับปลัดกระทรทง 
หัทหน้าส่ทนราชการขึึนนิรง นละข้ึาราชการ  นนราชบัณฑิิยสถานนห้พสนอหรือจัดส่งนบลาิ่อรัฐมนิรีพจ้า
สังกัด  ส่ทนปลัดกรุงพทืมหานครนห้พสนอ หรือจัดส่งนบลาิ่อผู้ท่าราชการกรุงพทืมหานครพืืออืิจารณา
อนุญาิ 

   วินัยและการด าเนินการทางวินัย   
ทินัย :  การคทบคุมคทามประืฤิิขึองคนนนองค์กรนห้พปนนไปิามนบบนผนทีอืึงประสงค์ 

 ทินัยขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษา :  ขึ้อบัญญัิิทีอก าหนดพปนนขึ้อห้ามนละ ขึ้อ
ปิิบัิิิามหมทด 6 นห่งืระราชบัญญัิิระพบียบขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษา ื.ศ. 2547 นละ
ทีอนก้ไขึพืิอมพิิมฉบับทีอ 2 ื.ศ. 2551 
 โทษทางทินัย มี 5  สถาน คือ 
ทินัยไม่ร้ายนรง มีดังนีน 
  1. ภาคทัณฑ์ 

2. ิัดพงินพดือน 
  3. ลดขึันนพงินพดือน 
ทินัยร้ายนรง มีดังนีน 
  4.  ปลดออก 

5.  ไล่ออก 
   การท่ากล่าทิักพิือนหรือการท าทัณฑ์บนไม่ถือท่าพปนนโทษทางทินัยนช้นนกรณีทีอพปนนคทามผิด พล็กน้อย
นละมีพหิุอันคทรงดโทษ  การท่ากล่าทิักพิือนไม่ิ้องท าพปนนหนังสือ 
นิ่การท าทัณฑ์บนิ้องท าพปนนหนังสือ(มาิรา 100 ทรรคสอง) 
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โทษภาคทัณฑ์   
นช้ลงโทษนนกรณีทีอพปนนคทามผิดพล็กน้อยหรือมีพหิุอันคทรลดหย่อน  โทษภาคทัณฑ์ไม่ิ้องห้ามการพลืออนขึันน
พงินพดือน 
  โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน 
นช้ลงโทษนนคทามผิดทีอไม่ถึงกับพปนนคทามผิดร้ายนรง นละไม่นช่กรณีทีอพปนนคทามผิดพล็กน้อย 
  โทษปลดออกและไล่ออก 
นช้ลงโทษนนกรณีทีอพปนนคทามผิดทินัยร้ายนรงพท่านันน 
  การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 
ห้ามลดโทษิอ ากท่าปลดออก  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบ าพหน็จบ านาญพสมือนลาออก 
การสัองนห้ออกจากราชการไม่นช่โทษทางทินัย 
 วินัยไม่ร้ายแรง ได้นก่  
   1. ไม่สนับสนุนการปกครองนนระบอบประชาธิปไิยอันมีืระมหากษัิริย์พปนนประมุขึ 
ิามรัฐธรรมนูญนห่งราชอาณาจักรไทยด้ทยคทามบริสุทธิ์นจ 
  2. ไม่ปิิบัิิหน้าทีอราชการด้ทยคทามซืออสัิย์สุจริิ พสมอภาค นละพทีอยงธรรม 
ิ้องมีคทามทิริยะ อุิสาหะขึยันหมัอนพืียร ดูนลพอานจนส่ รักษาประโยชน์ขึองทางราชการ 
นละิ้องปิิบัิิิน ิามมาิรฐานนละจรรยาบรรณทิชาชีื 
  3. อาศัยหรือยอมนห้ผู้อือนอาศัยอ านาจนละหน้าทีอราชการขึองินไม่ท่าจะโดยทางิรง 
หรือ ทางอ้อมหาประโยชน์นห้นก่ินพองนละผู้อือน 
   4. ไม่ปิิบัิิหน้าทีอราชการนห้พปนนไปิามกฎหมายระพบียบนบบนผนขึองทางราชการนละ หน่ทยงาน
การศึกษามิิครม. หรือนโยบายขึองรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดขึองผู้พรียน 
นละไม่นห้ พกิดคทามพสียหายนก่ราชการ 
  5.  ไม่ปิิบัิิิามค าสัองขึองผู้บังคับบัญชาซึองสัองนนหน้าทีอราชการโดยชอบด้ทยกฎหมายนละ ระพบียบ
ขึองทางราชการนิ่ถ้าพห็นท่าการปิิบัิิิามค าสัองนันนจะท านห้พสียหายนก่ราชการ 
หรือจะ พปนนการไม่รักษาประโยชน์ขึองทางราชการจะพสนอคทามพห็นพปนนหนังสือภายนน 7 ทัน 
พืืออนห้ผู้บังคับ บัญชาทบททนค าสัองก็ได้ นละพมืออพสนอคทามพห็นนล้ท ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันพปนนหนังสือนห้
ปิิบัิิ ิามค าสัองพดิม ผู้อยู่นิ้บังคับบัญชาิ้องปิิบัิิิาม 
  6. ไม่ิรงิ่อพทลา  ไม่อุทิศพทลาขึองินนห้นก่ทางราชการนละผู้พรียน ละทินงหรือทอดทินงหน้าทีอ 
ราชการโดยไม่มีพหิุผลอันสมคทร 
  7. ไม่ประืฤิิินพปนนนบบอย่างทีอดีนก่ผู้พรียนชุมชน  สังคม  ไม่สุภาืพรียบร้อยนละรักษา คทาม
สามัคคี  ไม่ช่ทยพหลือพกืนอกูลิ่อผู้พรียนนละขึ้าราชการด้ทยกัน หรือผู้ร่ทมงานไม่ิ้อนรับหรือ นห้คทามสะดทก 
นห้คทามพปนนธรรมิ่อผู้พรียนนละประชาชนผู้มาิิดิ่อราชการ 
  8. กลัอนนกล้ง  กล่าทหา หรือร้องพรียนผู้อือนโดยปราศจากคทามพปนนจริง 
  9. กระท าการหรือยอมนห้ผู้อือนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท านห้พสืออมพสียคทามพทีอยงธรรม หรือ
พสืออมพสียพกียริิศักดิ์นนิ านหน่งหน้าทีอราชการขึองิน 



๑๐ 
 

  10. พปนนกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงิ านหน่งอือนนดทีอมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนันน 
นนห้างหุ้นส่ทนหรือบริษัท 
  11. ไม่ทางินพปนนกลางทางการพมืองนนการปิิบัิิหน้าทีอ นละนนการปิิบัิิการอือนทีอพกีอยทขึ้อง กับ
ประชาชนอาศัยอ านาจนละหน้าทีอราชการขึองินนสดงการฝักนฝ่ส่งพสริม 
พกืนอกูล สนับสนุนบุคคล  กลุ่มบุคคลหรือืรรคการพมืองนด 
  12.  กระท าการอันนดอันได้ชืออท่าพปนนผู้ประืฤิิชัอท 
  13.  พสริมสร้างนละืัฒนานห้ผู้อยู่นิ้บังคับบัญชามีทินัย ไม่ป้องกันมินห้ผู้อยู่นิ้บังคับบัญชา กระท า
ผิดทินัย หรือละพลย หรือมีืฤิิกรรมปกป้อง ช่ทยพหลือมินห้ผู้อยู่นิ้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางทินัย หรือปิิบัิิ
หน้าทีอดังกล่าทโดยไม่สุจริิ 
 วินัยร้ายแรง ได้นก่  
  1. ทุจริิิ่อหน้าทีอราชการ 
  2. จงนจไม่ปิิบัิิิามกฎหมายระพบียบนบบนผนขึองทางราชการนละหน่ทยงานการศึกษามิิครม.
หรือนโยบายขึองรัฐบาลประมาทพลินพล่อหรือขึาดการพอานจนส่ระมัดระทังรักษาประโยชน์ ขึองทางราชการอัน
พปนนพหิุนห้พกิดคทามพสียหายนก่ราชการอย่างร้ายนรง 
   3. ขึัดค าสัองหรือหลีกพลีอยงไม่ปิิบัิิิามค าสัองขึองผู้บังคับบัญชาซึองสัองนนหน้าทีอราชการ 
โดยชอบด้ทยกฎหมายนละระพบียบขึองทางราชการอันพปนนพหิุนห้พสียหายนก่ราชการอย่างร้ายนรง 
  4. ละทินงหน้าทีอหรือทอดทินงหน้าทีอราชการ โดยไม่มีพหิุผลอันสมคทรพปนนพหิุนห้พสียหายนก่ราชการ
อย่างร้ายนรง 
  5. ละทินงหน้าทีอราชการิิดิ่อนนคราทพดียทกันพปนนพทลาพกินกท่า 15 ทัน 
โดยไม่มีพหิุผลอันสมคทร 
  6. กลัอนนกล้ง  ดูหมิอน  พหยียดหยาม  กดขีึอ หรือขึ่มพหงผู้พรียนหรือประชาชนผู้มาิิดิ่อราชการ 
อย่างร้ายนรง 
  7.  กลัอนนกล้ง  กล่าทหา หรือร้องพรียนผู้อือนโดยปราศจากคทามพปนนจริง 
พปนนพหิุนห้ผู้อือนได้รับ คทามพสียหายอย่างร้ายนรง 
  8. กระท าการหรือยอมนห้ผู้อือนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท านห้พสืออมพสียคทามพทีอยงธรรม หรือ
พสืออมพสียพกียริิศักดิ์นนิ านหน่งหน้าทีอราชการโดยมุ่งหมายจะนห้พปนนการซืนอขึายหรือนห้ได้รับ นิ่งิันงนห้ด ารง
ิ านหน่งหรือทิทยฐานะนดโดยไม่ชอบด้ทยกฎหมาย 
หรือพปนนการกระท าอันมีลักษณะ พปนนการนห้หรือได้มาซึองทรัืย์สินหรือสิทธิประโยชน์อือนพืืออนห้ินพองหรือ
ผู้อือนได้รับการบรรจุนละ นิ่งิันงโดยมิชอบ 
  9. คัดลอกหรือลอกพลียนผลงานทางทิชาการขึองผู้อือนโดยมิชอบหรือน าพอาผลงานทาง 
ทิชาการขึองผู้อือน หรือจ้างทาน นช้ผู้อือนท าผลงานทางทิชาการพืืออไปนช้นนการพสนอขึอปรับปรุง 
การก าหนดิ านหน่ง  การพลืออนิ านหน่ง  การพลืออนทิทยฐานะ  หรือการนห้ได้รับพงินพดือนนนระดับทีอสูงขึึนน 
  10.  ร่ทมด าพนินการคัดลอกหรือลอกพลียนผลงานขึองผู้อือนโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทาง
ทิชาการ ไม่ท่าจะมีค่าิอบนทนหรือไม่พืืออนห้ผู้อือนน าผลงานนันนไปนช้ประโยชน์พืืออปรับปรุงการก าหนด



๑๑ 
 

ิ านหน่งพลืออนิ านหน่ง  พลืออนทิทยฐานะ  หรือนห้ได้รับพงินพดือนนนอันดับทีอสูงขึึนน 
  11. พขึ้าไปพกีอยทขึ้องกับการด าพนินการนด ๆ  อันมีลักษณะพปนนการทุจริิโดยการซืนอสิทธิหรือขึาย
พสียงนนการพลือกิันงสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิอน  ผู้บริหารท้องถิอน 
หรือการพลือกิันงอือนทีอมีลักษณะพปนนการส่งพสริมการปกครองนนระบอบประชาธิปไิย 
รทมทันงการส่งพสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงนห้ผู้อือนกระท าการนนลักษณะพดียทกัน 
  12. กระท าคทามผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษทีอหนักกท่าจ าคุกโดยค าืิืากษาถึงทีอสุด นห้
จ าคุกหรือนห้รับโทษทีอหนักกท่าจ าคุก พท้นนิ่พปนนโทษส าหรับคทามผิดทีอได้กระท าโดยประมาท  หรือลหุโทษ 
หรือกระท าการอือนนดอันได้ชืออท่าพปนนผู้ประืฤิิชัอทอย่างร้ายนรง 
  13. พสืยาพสืิิด หรือสนับสนุนนห้ผู้อือนพสืยาพสืิิด 
  14. พล่นการืนันพปนนอาจิณ 
  15. กระท าการล่ทงละพมิดทางพืศิ่อผู้พรียนหรือนักศึกษาไม่ท่าจะอยู่นนคทามดูนลรับผิดชอบ ขึอง
ินหรือไม่ 
 
 การด าเนินการทางวินัย  
  การด าพนินการทางทินัย  กระบทนการนละขัึนนิอนการด าพนินการนนการออกค าสัองลงโทษ  ซึองพปนน
ขึันนิอนทีอมีล าดับก่อนหลังิ่อพนือองกัน อันได้นก่  การิันงพรือองกล่าทหา 
การสืบสทนสอบสทน  การืิจารณาคทามผิดนละก าหนดโทษนละการสัองลงโทษ 
รทมทันงการด าพนินการิ่าง ๆ  นนระหท่างการสอบสทนืิจารณา พช่น การสัองืัก 
การสัองนห้ออกไท้ก่อน พืืออรอฟังผลการสอบสทนืิจารณา 
 หลักการด าพนินการทางทินัย  
  1. กรณีทีอผู้บังคับบัญชาืบท่าผู้นิ้บังคับบัญชาผู้นดกระท าผิดทินัยโดยมีืยานหลักฐาน 
นนพบืนองิ้นอยู่นล้ทผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าพนินการทางทินัยได้ทันที 
  2. กรณีทีอมีการร้องพรียนด้ทยทาจานห้จดปากค า นห้ผู้ร้องพรียนลงลายมือชืออนละทัน 
พดือน ปี ืร้อมรทบรทมืยานหลักฐานอือนๆ ประกอบการืิจารณานล้ทด าพนินการนห้มีการสืบสทนขึ้อพท็จจริง 
โดยิันงกรรมการสืบสทนหรือสัองนห้บุคคลนดไปสืบสทนหากพห็นท่ามีมูล 
ก็ิันงคณะกรรมการสอบสทน ิ่อไป 
  3. กรณีมีการร้องพรียนพปนนหนังสือผู้บังคับบัญชาิ้องสืบสทนนนพบืนองิ้นก่อนหากพห็นท่า ไม่มีมูลก็สัอง
ยุิิพรือองถ้าพห็นท่ามีมูลก็ิันงคณะกรรมการสอบสทนิ่อไป  กรณีหนังสือร้องพรียนไม่ลง ลายมือชืออนละทีออยู่ขึอง
ผู้ร้องพรียนหรือไม่ปรากิืยานหลักฐานทีอนน่นอนจะพขึ้าลักษณะขึองบัิร สนพท่ห์  มิิครม.ห้ามมินห้รับฟัง
พืราะจะท านห้ขึ้าราชการพสียขึทัญนนการปิิบัิิหน้าทีอ 
  ขึันนิอนการด าพนินการทางทินัย   

1. การิันงพรือองกล่าทหาพปนนการิันงพรือองด าพนินการทางทินัยนก่ข้ึาราชการพมืออปรากิ 
กรณีมีมูลทีอคทรกล่าทหาท่า กระท าผิดทินัยมาิรา 98 ก าหนดนห้ผู้บังคับบัญชานิ่งิันงคณะกรรมการสอบสทน
พืืออด าพนินการ สอบสทนนห้ได้คทามจริงนละคทามยุิิธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ิันงพรือองกล่าทหาคือผู้บังคับบัญชาขึอง
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ผู้ถูก กล่าทหาคทามผิดทินัยไม่ร้ายนรง ผู้บังคับบัญชาชันนิ้นคือ ผู้อ านทยการสถานศึกษาสามารถนิ่งิันง 
กรรมการสอบสทนขึ้าราชการนนโรงพรียนทุกคนคทามผิดทินัยร้ายนรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจบรรจุ นละ
นิ่งิันงิามมาิรา 53 พปนนผู้มีอ านาจบรรจุนละนิ่งิันงคณะกรรมการสอบสทน 
 2. การนจ้งข้ึอกล่าทหา มาิรา 98 ก าหนดไท้ท่า นนการสอบสทนจะิ้องนจ้งขึ้อกล่าทหานละสรุป
ืยานหลักฐาน ทีอสนับสนุนขึ้อกล่าทหาพท่าทีอมีนห้ผู้ถูกกล่าทหาทราบ 
โดยระบุหรือไม่ระบุชืออืยานก็ได้พืืออนห้ ผู้ถูกกล่าทหามีโอกาสชีนนจงนละน าสืบนก้ขึ้อกล่าทหา 
   3.  การสอบสทน คือ 
  การรทบรทมืยานหลักฐานนละการด าพนินการทันงหลายอือนพืืออจะทราบขึ้อพท็จจริง 
นละืฤิิการณ์ิ่าง ๆ หรือืิสูจน์พกีอยทกับพรือองทีอกล่าทหาพืืออนห้ได้คทามจริงนละยุิิธรรม 
นละ พืืออืิจารณาท่าผู้ถกูกล่าทหาได้กระท าผิดทินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ 
ขึ้อยกพท้น กรณีทีอพปนนคทามผิดทีอปรากิชัดนจ้งิามทีอก าหนดนนกฎ ก.ค.ศ.จะด าพนินการ 
ทางทินัยโดยไม่สอบสทนก็ได้ 
                         คทามผิดทีอปรากิชัดนจ้งิามทีอก าหนดนนกฎ ก.ค.ศ. 
                        ท่าด้ทยกรณีคทามผิดทีอปรากิชัดนจ้ง ื.ศ.2549  
 ก.  การกระท าผิดทินัยอย่างไม่ร้ายนรงทีอพปนนกรณีคทามผิดทีอปรากิอย่างชัดนจ้ง ได้นก่ 
  (1) กระท าคทามผิดอาญาจนิ้องค าืิืากษาถึงทีอสุดท่าผู้นันนกระท าผิดนละผู้บังคับ บัญชาพห็นท่า
ขึ้อพท็จจริงิามค าืิืากษาประจักษ์ชัด 
  (2) กระท าผิดทินัยไม่ร้ายนรงนละได้รับสารภาืพปนนหนังสือิ่อผู้บังคับบัญชาหรือ 
นห้ถ้อยค ารับสารภาืิ่อผู้มีหน้าทีอสืบสทนหรือคณะกรรมการสอบสทนโดยมีการบันทึกถ้อยค า 
พปนนหนังสือ 
ขึ. การกระท าผิดทินัยอย่างร้ายนรงทีอพปนนกรณีคทามผิดทีอปรากิชัดนจ้ง  ได้นก่ 
  (1)  กระท าคทามผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษทีอหนักกท่าจ าคุกโดยค าืิืากษาถึงทีอสุดนห้
จ าคุกหรือลงโทษทีอหนักกท่าจ าคุก 
  (2) ละทินงหน้าทีอราชการิิดิ่อนนคราทพดียทกันพปนนพทลาพกินกท่า 15 ทัน 
ผู้บังคับบัญชา สืบสทนนล้ทพห็นท่าไม่มีพหิุผลสมคทร หรือมีืฤิิการณ์อันนสดงถึงคทามจงนจไม่ปิิบัิิิาม
ระพบียบ ขึองทางราชการ 
  (3) กระท าผิดทินัยอย่างร้ายนรงนละได้รับสารภาืพปนนหนังสือิ่อผู้บังคับบัญชา 
หรือนห้ ถ้อยค ารับสารภาืิ่อผู้มีหน้าทีอสืบสทนหรือคณะกรรมการสอบสทนโดยมีการบันทึกถ้อยค าพปนน
หนังสือ 
การอุทธรณ์  
   มาิรา 121 นละมาิรา 122 นห่งืระราชบัญญัิิระพบียบขึ้าราชการครูนละบุคลากร ทาง
การศึกษา ื.ศ.  2547 บัญญัิินห้ผู้ถูกลงโทษทางทินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าสัองลงโทษิ่ออ.ก.ค.ศ.  พขึิืืนนทีอ
การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ทีอ ก.ค.ศ. ิันงนล้ทนิ่กรณี ภายนน 30 ทนั 
เงื่อนไขในการอุทธรณ์   
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  ผู้อุทธรณ์ ิ้องพปนนผู้ทีอถูกลงโทษทางทินัยนละไม่ือนจผลขึองค าสัองลงโทษผู้อุทธรณ์ ิ้อง
อุทธรณ์พืืออินพองพท่านันน ไม่อาจอุทธรณ์นทนผู้อือนได้ 
 ระยะพทลาอุทธรณ์ ภายนน 30 ทัน นับนิ่ทันทีอได้รับนจ้งค าสัองลงโทษิ้องท าพปนนหนังสือ 
 การอุทธรณ์โทษทินัยไม่ร้ายนรง  
การอุทธรณ์ค าสัองโทษภาคทัณฑ์ ิัดพงินพดือน หรือลดขึันนพงินพดือนทีอผู้บังคับบัญชาสัองด้ทยอ านาจขึองินพอง 
ิ้องอุทธรณ์ิ่อ อ.ก.ค.ศ. พขึิืืนนทีอการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ส่ทนราชการ 
พท้นนิ่ การสัองลงโทษิามมิินห้อุทธรณ์ิ่อ ก.ค.ศ. 
 การอุทธรณ์โทษทินัยร้ายนรง  
การอุทธรณ์ค าสัองลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการิ้องอุทธรณ์ิ่อก.ค.ศ.ทันงนีนการร้องทุกข์ึค าสัองนห้ออก
จากราชการหรือค าสัองืักราชการหรือนห้ออกจากราชการไท้ก่อนก็ิ้อง 
ร้องทุกข์ึิ่อก.ค.ศ.พช่นพดียทกัน 
 การร้องทุกขึ์  
หมายถึงผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับคทามพปนนธรรมจากค าสัองขึองฝ่ายปกครอง 
หรือคับข้ึองนจจากการกระท าขึองผู้บังคับบัญชานช้สิทธิร้องทุกข์ึขึอคทามพปนนธรรมขึอนห้พืิกถอนค าสัองหรือ
ทบททนการกระท าขึองฝ่ายปกครองหรือขึองผู้บังคับบัญชา 
   มาิรา122นละมาิรา123นห่งืระราชบัญญัิิระพบียบขึ้าราชการครูนละบุคลากร ทางการศึกษา
ื.ศ.2547บัญญัิินห้ผู้ถูกสัองนห้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกขึ์ิ่อก.ค.ศ. 
นละผู้ซึองิน พห็นท่าินไม่ได้รับคทามพปนนธรรมหรือมีคทามคับขึ้องนจพนือองจากการกระท าขึองผู้บังคับบัญชา
หรือ กรณีถูกิันงกรรมการสอบสทนมีสิทธิร้องทุกขึ์ิ่ออ.ก.ค.ศ.พขึิืืนนทีอการศึกษาอ.ก.ค.ศ.ทีอก.ค.ศ.ิันงหรือก.ค.
ศ.นล้ทนิ่กรณีภายนน30ทัน 
ผู้มีสิทธิร้องทุกขึ์ ได้นก่ ขึ้าราชการครู นละบุคลากรทางการศึกษา 
พหิุทีอจะร้องทุกข์ึ 
  (1) ถูกสัองนห้ออกจากราชการ 

(2) ถูกสัองืักราชการ 
(3) ถูกสัองนห้ออกจากราชการไท้ก่อน 
(4) ไม่ได้รับคทามพปนนธรรม หรือคับข้ึองนจจากการกระท าขึองผู้บังคับบัญชา 
(5) ถูกิันงกรรมการสอบสทน 
  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการืิจารณาพลืออนขัึนนพงินพดือนนนนิ่ละครันงิ้องอยู่
นนพกณฑ์ ดังนีน 
  1. นนครึองปีทีอนล้ทมามีผลการปิิบัิิงาน คทามประืฤิินนการรักษาทินัย 
คุณธรรม จริยธรรม นละจรรยาบรรณทิชาชีือยู่นนพกณฑ์ทีอสมคทรได้พลืออนขึันนพงินพดือน 
  2. นนครึองปีทีอนล้ทมาจนถึงทันออกค าสัองพลืออนขึันนพงินพดือนไม่ถูกลงโทษทางทินัยทีอหนักกท่าโทษ 
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ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษนนคดีอาญานห้ลงโทษนนคทามผิดทีอพกีอยทกับการปิิบัิิหน้าทีอราชการ หรือ คทามผิด
ทีอท านห้พสืออมพสียพกียริิศักดิ์ขึองิ านหน่งหน้าทีอราชการขึองิน 
ซึองไม่ไช่คทามผิดทีอได้กระท า โดยประมาทหรือคทามผิดลหุโทษ 
  3. นนครึองปีทีอนล้ทมาิ้องไม่ถูกสัองืักราชการพกินกท่าสองพดือน 
  4. นนครึองปีทีอนล้ทมาิ้องไม่ขึาดราชการโดยไม่มีพหิุผลอันสมคทร 

5. นนครึองปีทีอนล้ทมาได้รับการบรรจุพขึ้ารับราชการมานล้ทพปนนพทลาไม่น้อยกท่าสีอพดือ 
6. นนครึองปีทีอนล้ทมาถ้าพปนนผู้ได้รับอนุญาิไปศึกษานนประพทศฝึกอบรมนละดูงาน ณ  

ิ่างประพทศิ้องได้ปิิบัิิหน้าทีอราชการนนครึองปีทีอนล้ทมาพปนนพทลาไม่น้อยกท่าสีอพดือน 
  7.  นนครึองปีทีอนล้ทมาิ้องไม่ลาหรือมาท างานสายพกินจ านทนครันงทีอหัทหน้าส่ทนราชการก าหนด 
  8.  นนครึองปีทีอนล้ทมาิ้องมีพทลาปิิบัิิราชการหกพดือนโดยมีทันลาไม่พกินยีอสิบสามทัน 
นิ่ไม่รทมทันลา ดังิ่อไปนีน 
  1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบืิธีฮัจย์ 
  2) ลาคลอดบุิรไม่พกินพก้าสิบทัน 
  3) ลาป่ทยซึองจ าพปนนิ้องรักษาิัทพปนนพทลานานไม่ท่าคราทพดียทหรือหลายคราทรทมกัน 
ไม่พกินหกสิบทันท าการ 
  4) ลาป่ทยพืราะประสบอันิรายนนขึณะปิิบัิิราชการิามหน้าทีอหรือนนขึณะพดินทางไป หรือกลับ
จากการปิิบัิิราชการิามหน้าทีอ 
  5) ลาืักผ่อน 
  6) ลาพขึ้ารับการิรทจพลือกหรือพข้ึารับการพิรียมืล 
  7) ลาไปปิิบัิิงานนนองค์การระหท่างประพทศ 
การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    
  การฝึกอบรม หมายคทามท่า  การพืิอมืูนคทามรู้คทามช านาญ หรือประสบการณ์ด้ทยการพรียน 
หรือการทิจัยิามหลักสูิรขึองการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมพชิงปิิบัิิการ การด าพนินงานิาม 
โครงการนลกพปลีอยนกับิ่างประพทศ การไปพสนอผลงานทางทิชาการ นละการประชุมพชิงปิิบัิิการ ทันงนีนโดย
มิได้มีทัิถุประสงค์พืืออนห้ได้มาซึองปริญญาหรือประกาศนียบัิรทิชาชีืทีอ ก.ื.รับรอง นละหมายคทามรทมถึง
การฝึกฝนภาษานละการรับค านนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานทีอพปนนส่ทนหนึองขึองการฝึกอบรมหรือิ่อ
จากการฝึกอบรมนันนด้ทย 
  

การดูงาน หมายคทามท่า  การพืิอมืูนคทามรู้นละประสบการณ์ด้ทยการสังพกิการณ์ นละ
การนลกพปลีอยนคทามคิดพห็น (การดูงานมีระยะพทลาไม่พกิน 15 ทัน ิามหลักสูิรหรือโครงการ หรือนผนการ
ดูงานนนิ่างประพทศ หากมีระยะพทลาพกินก าหนดนห้ด าพนินการพปนนการฝึกอบรม) 
 การลาศึกษาต่อ  หมายคทามท่า การพืิอมืูนคทามรู้ด้ทยการพรียนหรือการทิจัยิามหลักสูิรขึอง
สถาบัน การศึกษา หรือสถาบันทิชาชีื พืืออนห้ได้มาซึองปริญญาหรือประกาศนียบัิรทิชาชีืทีอ ก.ื.รับรองนละ
หมายคทามรทมถึงการฝึกฝนภาษานละการได้รับค านนะน าก่อนพขึ้าศึกษานละการฝึกอบรม หรือการดูงานทีอ
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พปนนส่ทนหนึองขึองการศึกษา 
หรือิ่อจากการศึกษานันนด้ทย 
 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการพมืออ(มาิรา 107ื.ร.บ.ระพบียบ
ขึ้าราชการครูฯ) 
  1) ิาย 
  2) ื้นจากราชการิามกฎหมายท่าด้ทยบ าพหน็จบ านาญขึ้าราชการ 
  3) ลาออกจากราชการนละได้รับอนุญาินห้ลาออก 
  4) ถูกสัองนห้ออก 
  5) ถูกสัองลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  6) ถูกพืิกถอนนบอนุญาิประกอบทิชาชีื พท้นนิ่ได้รับนิ่งิันงนห้ด ารงิ านหน่งอือนทีอไม่ิ้องมี 
นบอนุญาิประกอบทิชาชีื 
 การลาออกจากราชการ  
  ขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษาผู้นดประสงค์จะลาออกจากราชการ 
นห้ยือนหนังสือลาออกิ่อผู้บังคับบัญชาพืืออนห้ผู้มีอ านาจิาม มาิรา 53พปนนผู้ืิจารณาอนุญาิ 
  กรณีผู้มีอ านาจิาม มาิรา 53 ืิจารณาพห็นท่าจ าพปนนพืืออประโยชน์นก่ราชการจะยับยันงการ
อนุญาินห้ลาออกไท้พปนนพทลาไม่พกิน 90 ทัน นับนิ่ทันขึอลาออกก็ได้ นิ่ิ้องนจ้งการยับยันง ืร้อมพหิุผลนห้ผู้
ขึอลาออกทราบ พมืออครบก าหนดพทลาทีอยับยันงนล้ทนห้การลาออกมีผลิันงนิ่ทันถัดจากทันครบก าหนดพทลาทีอ
ยับยันง 
  ถ้าผู้มีอ านาจิามมาิรา 53 ไม่ได้อนุญาินละไม่ได้ยับยันงการอนุญาินห้ลาออก 
นห้การลาออก มีผลิันงนิ่ทันขึอลาออก 
  ขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษาผู้นดประสงค์จะลาออกจากราชการพืืออด ารงิ านหน่ง ทาง
การพมืองหรือพืืออสมัครรับพลือกิันงนห้ยือนหนังสือลาออกิ่อผู้บังคับบัญชา 
นละนห้การลาออกมีผลนับิันงนิ่ทันทีอผู้นันนขึอลาออก 
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548  
  ขึ้อ 3 การยือนหนังสือขึอลาออกจากราชการนห้ยือนล่ทงหน้าก่อนทันขึอลาออกไม่น้อยกท่า 30 ทัน 
  กรณีผู้มีอ านาจอนุญาิการลาออกพห็นท่ามีพหิุผลนละคทามจ าพปนนืิพศษ 
จะอนุญาิพปนนลายลักษณ์อักษรก่อนทันขึอลาออกนห้ผู้ประสงค์จะลาออกยือนหนังสือขึอลาออกล่ทงหน้าน้อย
กท่า 30 ทัน ก็ได้ 
  หนังสือขึอลาออกทีอยือนล่ทงหน้าก่อนทันขึอลาออกน้อยกท่า 30 ทัน โดยไม่ได้รับอนุญาิพปนน ลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจอนุญาิ หรือทีอมิได้ระบุทันขึอลาออก นห้ถือทันถัดจากทันครบก าหนด 30 ทัน นับ
นิ่ทันยือนพปนนทันขึอลาออก 
  ขึ้อ 5 ผู้มีอ านาจอนุญาิการลาออกืิจารณาท่าจะสัองอนุญาินห้ผู้นันนลาออกจากราชการหรือจะสัอง
ยับยันงการอนุญาินห้ลาออกนห้ด าพนินการ ดังนีน 
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  (1) หากืิจารณาพห็นท่าคทรอนุญาินห้ลาออกจากราชการได้นห้มีค าสัองอนุญาินห้ลาออก พปนนลาย
ลักษณ์อักษรนห้พสร็จสินนก่อนทันขึอลาออกนล้ทนจ้งค าสัองดังกล่าทนห้ผู้ขึอลาออกทราบก่อนทัน ขึอลาออกด้ทย 
  (2) หากืิจารณาพห็นท่าคทรยับยันงการอนุญาินห้ลาออกพนือองจากจ าพปนนพืืออประโยชน์นก่ ราชการ 
นห้มีค าสัองยับยันงการอนุญาินห้ลาออกพปนนลายลักษณ์อักษรนห้พสร็จสินนก่อนทันขึอลาออกนล้ทนจ้งค าสัอง
ดังกล่าทืร้อมพหิุผลนห้ผู้ขึอลาออกทราบก่อนทันขึอลาออกด้ทย ทันงนีนการยับยันงการอนุญาิ นห้ลาออกนห้สัอง
ยับยันงไท้ได้พปนนพทลาไม่พกิน 90 ทัน 
นละสัองยับยันงได้พืียงครันงพดียทจะขึยายอีกไม่ได้ พมืออครบก าหนดพทลาทีอยับยันงนล้ทนห้การลาออกมีผลิันงนิ่ทัน
ถัดจากทันครบก าหนดพทลาทีอยับยันง 
  ขึ้อ 6 กรณีทีอผู้ขึอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลขึองกฎหมาย พนือองจากผู้มีอ านาจ อนุญาิ
มิได้มีค าสัองอนุญาินห้ลาออกนละมิได้มีค าสัองยับยันงการอนุญาินห้ลาออกก่อนทันขึอลาออก หรือพนือองจาก
ครบก าหนดพทลายับยันงการอนุญาินห้ลาออกนห้ผู้มีอ านาจอนุญาิมีหนังสือนจ้ง ทันออกจากราชการนห้ผู้ขึอ
ลาออกทราบภายนน 7 ทัน นับนิ่ทันทีอผู้นันนออกจากราชการนละนจ้งนห้ส่ทนราชการทีอพกีอยทขึ้องทราบด้ทย 
  ขึ้อ 7 การยือนหนังสือขึอลาออกจากราชการพืืออด ารงิ านหน่งทางการพมือง 
หรือพืืออสมัครรับพลือกิันงนห้ยือนิ่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายนนทันทีอขึอลาออกนละนห้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าท
พสนอ หนังสือขึอลาออกนันนิ่อผู้บังคับบัญชาชันนพหนือขึึนนไปิามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาิการลาออก
โดยพร็ทพมืออผู้มีอ านาจอนุญาิได้รับหนังสือขึอลาออกนล้ทนห้มีค าสัองอนุญาิออกจากราชการได้ิันงนิ่ ทันทีอขึอ
ลาออก 
  5. ครูอัิราจ้าง 
  กรณีครูอัิราจ้างทีอจ้างด้ทยพงินงบประมาณนห้ปิิบัิิหน้าทีอครู พช่น ปิิบัิิหน้าทีอครูผู้ช่ทย ครูืีอพลีนยง 
หรือปิิบัิิหน้าทีอครูทีอพรียกชืออย่างอือนนห้ปิิบัิิิามระพบียบกระทรทงการคลังท่าด้ทยลูกจ้าง ประจ าขึองส่ทน
ราชการื.ศ. 2537 นละนนทปิิบัิิทีอนช้พืืออการนันน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าแดง 

ที่ 18 / ๒๕63 
เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาปฏบิัติหน้าที่พิเศษของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 

***********************************************************************     
   พืืออนห้การบริหารงานโรงพรียนบ้านป่านดงพปนนไปอย่างมีประสิทธิภาืสอดคล้องกับ
มาิรฐานการศึกษาิามืระราชบัญญัิิ ื.ศ.๒๕๔๒ จึงขึอนิ่งิันงครูผู้รับผิดชอบงานนนหน้าทีอืิพศษขึอง
โรงพรียนบ้าน  ป่านดง   ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ดังนีน 
 1. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ หัทหน้าด้านการบริหารทิชาการ  
 2. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย    คร ู   หัทหน้าด้านการบริหารงบประมาณ 
 3. นายทรทุฒิ     ทานกง ครูช านาญการืิพศษ    หัทหน้าด้านการบริหารงานบุคคล 
 4. นางอัมภา     ิุ่นหนินท ครูช านาญการืิพศษ    หัทหน้าด้านการบริหารงานทัอทไป 
1.   ด้านการบริหารวิชาการ 
1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น   
 ประกอบด้วย  
 ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์           หัทหน้าด้านการบริหารทิชาการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์    อุทรักษ์  ครูทิชาการระดับชันนปฐมทัย 
   ๓. นางสายสมร        สิรสุนทร    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
   ๔. นางสาทอ้อยทิืย์  บรรดิ     ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
 มีหน้าที่ ๑.  ด าพนินการทิพคราะห์ ประพมิน ืัฒนาหลักสูิรท้องถิอน 
  ๒.  ิรทจสอบ นิพทศ ิิดิามการนช้หลักสูิรท้องถิอนนก่คณะครูนนโรงพรียน 
  ๓.  ส่งพสริม สนับสนุนคทามรูด้้านทิชาการพืืออ ืัฒนาทิธีการกระบทนการพรียนรู้ นก่คณะครู 

 ๔.  นห้ค าปรึกษา ด้านการจัดกระบทนการพรียนการสอน นละการจัดท านผนการพรียนรู้นน
นิ่ละกลุ่มสาระการพรียนรู้ 

  ๕.  ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงานบริหารทิชาการนนการปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ   
 ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาทกรรณิการ์   ืิืิทธภัณฑ์ หัทหน้าด้านการบริหารทิชาการ 
   ๒. นายยุทศาสิร์       อทรักษ์  ครูทิชาการระดับชันนปฐมทัย 
   ๓. นางสายสมร         สิรสุนทร    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
   ๔. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
 มีหน้าที่ ๑. ก าหนดพป้าหมายทางนผนืัฒนานละบริหารจัดการงานนนกลุ่มงานงานบริหารทิชาการนห้

มีประสิทธิภาืสอดคล้องนโยบายขึองโรงพรียน 
  ๒. ประสานงานกับหน่ทยงานิ่างๆทีอพกีอยทขึ้องกับงานบริหารทิชาการ 
  ๓. ร่ทมจัดท าปิิทิน การปิิบัิิงานประจ าปีขึองงานทิชาการโรงพรียน 
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  ๔. สรุปงานนละประพมินผลการปิิบัิิงานประจ าปีขึองงานบริหารทิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   1. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์  ครูทิชาการระดับชันนปฐมทัย 
   2. นางสายสมร         สิรสุนทร    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
   3. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
   4. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์     ครูทิชาการระดับชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๑ – 3 
 มีหน้าที ่1. จัดท านผนการสอน นละจัดการพรียนการสอนนนสถานศึกษานนนิ่ละช่ทงชันน 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางสาทกรรณิการ์   ืิืิทธภัณฑ์ หัทหน้าด้านการบริหารทิชาการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์  ครูทิชาการระดับชันนปฐมทัย 
   ๓. นางสายสมร         สิรสุนทร    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
   ๔. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
 มีหน้าที่ ๑.  ด าพนินการทิพคราะห์ ประพมิน ืัฒนาหลักสูิรสถานศึกษา 
  ๒.  ิรทจสอบ นิพทศ ิิดิามการนช้หลักสูิรสถานศึกษานก่คณะครูนนโรงพรียน  
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางสาทกรรณิการ์   ืิืิทธภัณฑ์ หัทหน้าด้านการบริหารทิชาการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์  ครูทิชาการระดับชันนปฐมทัย 
   ๓. นางสายสมร         สิรสุนทร    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
   ๔. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ    ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
 มีหน้าที่ ๑. ส่งพสริม สนับสนุนคทามรู้ด้านทิชาการพืืออ ืัฒนาทิธีการกระบทนการพรียนรู้ นก่คณะครู 

2. นห้ค าปรึกษา ด้านการจัดกระบทนการพรียนการสอน นละการจัดท านผนการพรียนรู้นนนิ่
ละกลุ่มสาระการพรียนรู้ 

  3. ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงานบริหารทิชาการนนการปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
1.6 งานทะเบียน  ประกอบด้วย  
 ผู้รับผิดชอบ 1.  นางสมืร    อุทรักษ์     ครูช านาญการืิพศษ    ประธานกรรมการ 
   2.  นายยุทธศาสิร์   อุทรักษ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   3.  นางสาทอ้อยทิืย์ บรรดิ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   4.  นางสาทธิดา  ทงนสงรัศมี คร ู   กรรมการ 
   5.  นางบงกชภรณ์ จันธิมา  คร ู   กรรมการ 
   6.  นางมะลิสา  จันิ๊ะดา  ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   7.  นางสาทรัิิิกาล ขึันพงิน  ครูผู้ช่ทย   กรรมการ 
   8.  นางสาทพื็ญืร สุดประพสริฐ ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   9.  นายทันอาสา  นจภิภักดิ ์ ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   10. นางสาทืิลัย ก๋าไชย  พจ้าหน้าทีอธุรการ  กรรมการ 
   11. นายทนงศักดิ์ นทลสะนล ืีอพลีนยงพด็กืิการ  กรรมการ 
   12. นายสมพกียริิ สาคร  ครูช านาญการ กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่๑. รับ – จ าหน่ายนักพรียน 
  2. การรายงานขึ้อมูลการรับ – จ าหน่ายนักพรียน 
  3. จัดท าขึ้อมูลนักพรียนรายบุคคล DMC ระบบฐานขึ้อมูลสารสนพทศปฐมทัย 
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  4. ิิดิามิรทจสอบพร่งรัดการพขึ้าพรียนการมาพรียนขึองนักพรียน 
  5. การรายงานขึ้อมูลหน่ทยงานิ้นสังกัด 
  6. การจัดท าหนังสือรับรอง 
  7. การประสานงานกับหน่ทยงานิ่างๆ นนการจัดท าขึ้อมูลนักพรียน 
  8. การประสานงานกับหน่ทยงานิ่างๆ นนการจัดท าขึ้อมูลนักพรียนทีอมีสัญชาิิไทย 
      นละไม่ได้สัญชาิิไทย 
1.7 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาทธิดา ทงนสงรัศมี   คร ู   ประธานกรรมการ 
   2. นางสมืร      อุทรักษ์         ครูช านาญการืิพศษรองประธานกรรมการ 
   3. นายกรสมรรถ     จันทร์นส   ครูผู้ช่ทย  กรรมการ 
   4. นางสาทรัิิิกาล  ขึันพงิน   ครูผู้ช่ทย  กรรมการ 
   5. นางสาทอัจฉรา    ค าดี    ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   6. นายทนงศักดิ์      นทลสะนล   ืีอพลีนยงพด็กฯ  กรรมการ 
   7. นางสาทพื็ญืร  สุดประพสริฐ   ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   8. นางมะลิสา       จันิ๊ะดา   ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   9. นางสาทืิลัย     ก๋าไชย   พจ้าหน้าทีอธุรการ กรรมการ 
   10. นายสมพกียริิ   สาคร   ครชู านาญการ   กรรมการนละพลขึานุการ                  
 มีหน้าที่  1. จัดท าระพบียบการทัดผลประพมินผล ิิดิามผลการพรียนนักพรียน การิรทจสอบทุฒิ

การศึกษาระพบียบนละพอกสารการจบหลักสูิร 
   ๒. การจัดท า หรือจัดหานบบ ปื. ิ่างๆ       
   ๓. การจัดท านนทปิิบัิินนการทัดผล ประพมินผล นละพทียบโอนผลการพรียน 
   ๔. งานิิดิามิรทจสอบ ผลการพรียนนักพรียนทีอ ิิด ๐ ร มส นละสรุปผลการพรียน 
   ๕. รายงานขึ้อมูลพกีอยทกับนักพรียน ยังหน่ทยงานทีอก าหนด 
   ๖. ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงานบริหารทิชาการนนการปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
1.8 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายภูทนารถ         จันทาืูน  ประธานกรรมการ   
   2. นางสาทอ้อยทิืย์    บรรดิ        กรรมการ      
   3. นางสาทสุภาืรณ  ยทนมาลัย  กรรมการ   
   4. นายกรสมรรถ      จันทร์นส  กรรมการ  
   5. นายืลกฤิ        ศรีนันิา  กรรมการ 
   6. นางบงกชภรณ์     จันธิมา  กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  รทบรทมพอกสารนละนห้ค าปรึกษาด้านงานทิจัยนนชันนพรียน 
  ๒.  ส่งพสริมสนับสนุนนละืัฒนานห้ครูได้ท าทิจัยนนชันนพรียนิามนโยบาย นละพป้าหมายขึอง
โรงพรียนอย่างน้อย ภาคพรียนละ ๑ พรืออง ิ่อ ๑ คน 
  ๓.  พผยนืร่ผลงานทิจัยนนชันนพรียนขึองครู ิามโอกาสทีอพหมาะสม 
  ๔.  ประพมินผล สรุป นละรายงานผลการด าพนินการปรับปรุงพืืออืัฒนาิ่อไป 
  ๕.  ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงานบริหารทิชาการนนการปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
 
 



๒๑ 
 

1.9 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายภูทนารถ        จันทาืูน      ผู้อ านทยการโรงพรียน   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์      ครูช านาญการ     กรรมการ 
   ๓. นางสายสมร         สิรสุนทร      ครูช านาญการืิพศษ     กรรมการ 
   ๔. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ      ครูช านาญการ     กรรมการ 
   ๕. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์     ครูช านาญการ     กรรมการ 
   6. นางสาทพื็ญืร     สุดประพสริฐ     ครูอัิราจ้าง      กรรมการ 
   7. นายทันอาสา         นจภิภกัดิ์      ครูอัิราจ้าง      กรรมการ 
   8. นายกรสมรรถ       จันทร์นส      คร ู       กรรมการ 
   9. นายทิระทัฒน์        โชิิืงษ์      ครูช านาญการืิพศษ     กรรมการนละ
พลขึานุการ มีหน้าที่ ๑.  ส่งพสริมนละืัฒนานหล่งพรียนรู้ภายนนโรงพรียนนห้พหมาะสมกับการพรียนรู้ 
  ๒.  รทบรทมนหล่งพรียนรูท้ันงนนนละนอกโรงพรียน พืืออจัดท าพปนนบัญชีนหล่งพรียนรู้ชอง
โรงพรียน 
  ๓.  ส่งพสริมนละสนับสนุนนห้ทุกกลุ่มสาระมีนหล่งพรียนรู้อย่างหลากหลาย  
  ๔.  ส่งพสริมนห้บุคลากรทางการศึกษา นช้นหล่งพรียนรู้นนการพรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  ๕.  ประสานงานนละอ านทยคทามสะดทก การนช้นหล่งพรียนรู้นก่คณะครูนละนักพรียน 
  ๖.  ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงานบริหารทิชาการนนการปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
1.10 การนิเทศการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ๑. นายภูทนารถ        จันทาืูน   ผู้อ านทยการโรงพรียน    ประธานกรรมการ 
       ๒. นายยุทธศาสิร์ อุทรักษ์    หัทหน้าทิชาการระดับชันนก่อนประถมศึกษา    กรรมการ 
       ๓. นางสายสมร  สิรสุนทรหัทหน้าทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓  กรรมการ 
       ๔. นางสาทอ้อยทิืย์บรรดิหัทหน้าทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖  กรรมการ 
       ๕. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์ หัทหน้าทิชาการระดับชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓  
                                                                                                  กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  นิพทศ ก ากับ ิิดิามการจัดการพรียนการสอนขึองคณะครูนนโรงพรียน 
  ๒.  นห้ค าปรึกษา นนะน านก่คณะครูด้านการนิพทศการศึกษา 
  ๓.  ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงานบริหารทิชาการนนการปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
1.11 การแนะแนว 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางพทียมนจ     ผิทพหลือง         ครชู านาญการืิพศษ   ประธานกรรมการ 
   2. นายอุทิศ    ืืนนงาม  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   3. นายสมพกียริิ    สาคร   ครูช านาญการ  กรรมการ 
   4. นางสาทธิดา     ทงนสงรัศมี  คร ู   กรรมการ 
   5. นางสาทอัจฉรา  ค าดี   ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   6. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย  คร ู      กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  ด าพนินการจัดระบบการนนะนนทการศึกษาขึองโรงพรียน   
  ๒.  จัดพก็บขึ้อมูลการดูนล นนะนนท นละนห้ค าปรึกษานักพรียน 
  ๓.  ดูนลนละบริหารการนห้ทุนการศึกษานก่นักพรียน 
  ๔.  นนะนนทการศึกษาิ่อนนระดับทีอสูงขึึนน 
  ๕.  ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงนบริหารทิชาการนนปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
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1.12 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางอัมภา    ิุ่นหนินท ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์  อุทรักษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๓. นางสายสมร    สิรสุนทร ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   ๔ นางสาทกรรณิการ์ ืิืิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   5. นายสมพกียริิ    สาคร  ครชู านาญการ  กรรมการ 
   6. นางสาทอัจฉรา   ค าดี  ครูอัิราจ้าง  พลขึานุการ 
   7.  นางสาทรัิิิกาล ขึันพงิน ครูผู้ช่ทย             ผูช้่ทยพลขึานุการ 
มีหน้าที่  ๑. ก าหนดพป้าหมาย ทางนผนืัฒนางานประกันคุณภาืการศึกษานห้สอดคล้องกับ
มาิรฐานคุณภาืการศึกษาขึองโรงพรียน พขึิืืนนทีอการศึกษา นละ ื.ร.บ. การศึกษานห่งชาิิ 
  ๒. จัดนห้มีการประพมินภายนนโรงพรียน นละพิรียมรับการประพมินภายนอกโรงพรียนนห้
สอดคล้องกับพกณฑ์มาิรฐานคุณภาืการศึกษาขึองส านักมาิรฐานการศึกษานห่งชาิิ 
  ๓. จัดท าพอกสารหลักฐาน หลักฐานิ่างๆ ทีอพกีอยทขึ้องกับงานประกันคุณภาืการศึกษานละ
ประสานงานกับฝ่ายทีอพกีอยทขึ้อง 
  ๔. ปรับปรุงนละืัฒนาพครือองมือทีอนช้นนการประพมินคุณภาืการศึกษา 
  ๕. รายงานผลการด าพนินการนละน าผลมานช้นนการปรับปรุงนละืัฒนางานประกันคุณภาืการศึกษา
ขึองโรงพรียน 
  ๖. ประสานนละร่ทมมือฝ่ายงานบริหารทิชาการนนการปิิบัิิหน้าทีออือนๆ 
1.13 การส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ 
   1. นางสายสมร    สิรสุนทร ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
   2. นายทิระทัฒน ์   โชิิืงษ ์ ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   3. นายืลกฤิ     ศรีนันิา คร ู   กรรมการ 
   4. นางืิมืทรรณ  รทมจิิิ์ ครูช านาญการืิพศษ  กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่1. ส่งพสริม สนับสนุน อ านทยคทามสะดทก นห้ชุมชนมีคทามพข้ึมนข็ึงทางทิชาการ 
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
 และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   ๑. นายภูทนารถ        จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน      ประธานกรรมการ 
   2. นายทรทุฒิ            ทานกง  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ   
   3. นางสาทกรรณิการ์   ืิืิทธภัณฑ์ ครชู านาญการ  กรรมการ 
   4. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ  ครชู านาญการ  กรรมการ
   5. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย  คร ู   กรรมการ 
   6. นางสาทบงกชกาล  ก้างออนิา  คร ู   กรรมการ 
   7. นางสาทธิดา        ทงนสงรัศมี  คร ู   กรรมการ 
   8. นางอัมภา        ิุ่นหนินท ครูช านาญการืิพศษ กรรมการนละพลขึานุการ 
  มีหน้าที ่ 1. ส่งพสริมนละสนับสนุนงานทิชาการนก่บุคคล ครอบครัท องค์กร หน่ทยงาน สถาน
ประกอบการนละสถาบันอือนทีอจัดการศึกษา 

2. ประสานคทามร่ทมมือนนการืัฒนาทิชาการกับสถานศึกษานละองค์กรอือน 
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1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
   ๑. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์       ครูทิชาการระดับชันนปฐมทัย 
   ๓. นางสายสมร         สิรสุนทร  ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
   ๔. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ  ครูทิชาการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
   ๕. นางสาทืิลัย         ก๋าไชย    กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่1. จัดท าระพบียบนละนนทปิิบัิิพกีอยทกับงานด้านทิชาการขึองสถานศึกษา  
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการศึกษา 
   1. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์ ประธานกรรมการ 
   2. นางสายสมร         สิรสุนทร  กรรมการ 
   3. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ  กรรมการ 
   4. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์      กรรมการ 
   5. นายอุทิศ        ืืนนงาม  กรรมการ 
   6. นางบงกชภรณ์      จันธิมา  กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่ 1. ส ารทจ คัดพลือกนละจัดซืนอหนังสือ นบบพรียนพืืออนช้นนการศึกษา 
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายสมพกียริิ        สาคร  ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์   อุทรักษ์ หัทหน้าระดับชันนก่อนประถมศึกษา      กรรมการ 
        ๓. นางสายสมร  สิรสุนทร  หัทหน้าระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓   กรรมการ 
        ๔. นางสาทอ้อยทิืย์  บรรดิ หัทหน้าระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ กรรมการ 
        ๕. นายทรทุฒ ิ   ทานกง   หัทหน้าระดับชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓    กรรมการ   
   6. นายืลกฤิ ศรีนันิา   คร ู     กรรมการ 
   7. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ    กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ 1. ืัฒนาสืออการพรียนการสอนนห้มีคุณภาื 
  2. นช้สืออพทคโนโลยีพืืออการศึกษา 
1.18 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Profesional Learning Community (PLC) 
 ผู้รับผิดชอบ      ๑. นายภทูนารถ         จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
   2. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์      ครูช านาญการ  กรรมการ 
   3. นางสายสมร         สิรสุนทร  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   4. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   6. นายอุทิศ             ืืนนงาม  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   7. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย  คร ู   กรรมการ 
   8. นางสาทธิดา        ทงนสงรัศมี  คร ู   กรรมการ 
   9. นายสมพกียริิ        สาคร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ กรรมการนละพลขึานุการ
 มีหน้าที่ ๑. ส่งพสริมนละด าพนินการสร้างชุมชน Profesional Learning Community (PLC) นนระดับ
ช่ทงชันนนละระดับโรงพรียน 
  2. นห้ค าปรึกษา นนะน าพกีอยทกับการสร้างชุมชน Profesional Learning Community 
(PLC) 
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  3. ประสานนละร่ทมมือกับทุกฝ่าย ทันงภายนนนละภายนอกโรงพรียน พกีอยทกับการสร้าง
ชุมชน  
  Profesional Learning Community (PLC) 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ  มีภาระหน้าที่ 22 หน้าที่ ดังนีน 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาทสุภาืรรณ   ยทนมาลัย   คร ู   ประธานกรรมการ 
   2. นายกรสมรรถ        จันทร์นส   ครูผู้ช่ทย       รองประธานกรรมการ 
   4. นางบงกชภรณ์       จันธิมา      คร ู   กรรมการ 
   5. นายืลกฤิ          ศรีนันิา   คร ู   กรรมการ 
   6. นางสาทรัิิิกาล     ขึันพงิน   ครูผู้ช่ทย  กรรมการ 
   7. นางสาทบงกชกาล  ก้างออนิา   คร ู       กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที1่.การจัดท านผนงบประมาณนละค าขึอิันงงบประมาณพืืออพสนอิ่อปลัดกระทรทง
ศึกษาธิการหรือ พลขึาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึันนืืนนฐาน นล้ทนิ่กรณี 

2. การจัดท านผนปิิบัิิการนช้จ่ายพงินิามทีอได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึันนืืนนฐานโดยิรง 
3. การอนุมัิิการนช้จ่ายงบประมาณทีอได้รับจัดสรร 
4. การขึอโอนนละการขึอพปลีอยนนปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการพบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การิรทจสอบิิดิามนละรายงานการนช้งบประมาณ 
7. การิรทจสอบิิดิามนละรายงานการนช้ผลผลิิจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัืยากรนละการลงทุนพืืออการศึกษา 
9. การปิิบัิิงานอือนนดิามทีอได้รับมอบหมายพกีอยทกับกองทุนพืืออการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัืยากรพืืออการศึกษา 
11. การทางนผนืัสดุ 
12. การก าหนดรูปนบบรายการ หรือคุณลักษณะพฉืาะขึองครุภัณฑ์ หรือสิองก่อสร้างทีอนช้
พงนิงบประมาณพืืออพสนอิ่อปลัดกระทรทงศึกษาธิการหรือพลขึาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัึนนืืนนฐานนล้ทนิ่กรณี 
13. การืัฒนาระบบขึ้อมูลนละสารสนพทศพืืออการจัดท านละจัดหาืัสดุ 
14. การจัดหาืัสดุ 
15. การคทบคุมดูนล บ ารุงรักษานละจ าหน่ายืัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัืย์สิน 
17. การพบิกพงินจากคลัง 
18. การรับพงิน การพก็บรักษาพงิน นละการจ่ายพงิน 
19. การน าพงินส่งคลัง 
20. การจัดท าบัญชีการพงิน 
21. การจัดท ารายงานทางการพงินนละงบการพงิน 
22. การจัดท าหรือจัดหานบบืิมื์บัญชี ทะพบียน นละรายงาน 

  23. คทบคุม ดูนล ิิดิาม นละประพมินการนช้จ่ายงบประมาณนห้พปนนไปิามนผนทีอทางไท้ 
นละรายงานผลพปนนระยะๆ พืืออสรุปนละรายงานนห้โรงพรียนทราบ 
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2.1 งานบริหารการเงิน  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาทบงกชกาล   ก้างออนิา   คร ู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาทรัิิิกาล     ขึันพงิน  คร ู    กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่๑.  รับ-จ่าย พงินงบประมาณหมทดิ่างๆ พงินอุดหนุน พงินบ ารุงการศึกษาิ่างๆ 
  ๒. ดูนลจัดการ รับ-น าส่ง พงินภาษีพงินได้หัก ณ ทีอจ่าย พงินรายได้นผ่นดิน ทะพบียนคุมพงิน 
งบประมาณ 
  ๓. คทบคุม ดูนล นละบริหารจัดการ ทะพบียนคุมพงินงบประมาณหมทดิ่างๆ นละพก็บรักษา
หลักฐานการจ่ายพงินงบประมาณหมทดิ่างๆ 

 ๔.  พก็บรักษาหนังสือราชการทีอพกีอยทกับการพงินนละบัญชี 
 ๕.  รายงานขึ้อมูลการพงินนละบัญชี นก่หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้อง 

 ผู้รับผิดชอบ    นางสาทกรรณิการ์   ืิืิทธภัณฑ์  ครูช านาญการ   
 มีหน้าที่ ๑.  จัดท าขึ้อมูลพงินพดือนขึ้าราชการครู นละลูกจ้างประจ า นิ่ละพดือน 

  2. จัดท านบบพบิกพงินสทัสดิการิ่างๆขึองขึ้าราชการ พช่น การพบิกค่ารักษาืยาบาล ค่า
การศึกษาบุิร นบรับรองพงินพดือน 

   3.  พก็บรทบรทมพงินสทัสดิการครู ค่าสมาชิกฌาปนกิจขึองหน่ทยงานิ่างๆ 
  4.  ออกหนังสือรับรอง การพปนนขึ้าราชการ ลูกจ้างประจ า นละหนังสือรับรองพงินพดือน  
2.2 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายกรสมรรถ    จันทร์นส  ครผูู้ช่ทย  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาทรัิิิกาล ขึันพงิน  ครูผู้ช่ทย  กรรมการ 
   3. นางบงกชภรณ์   จันธิมา  คร ู    กรรมการนละพลขึานุการ     
 มีหน้าที่ ๑.  ด าพนินการจัดซืนอ-จัดจ้างืัสดุ นห้พปนนไปิามระพบียบทีอก าหนด 
  ๒.  ดูนล คทบคุม บัญชีพงินงบประมาณทีอได้รับจัดสรร 
  ๓.  ิรทจสอบืัสดุประจ าปี นละด าพนินการจ าหน่ายืัสดุ 
  ๔.  ด าพนินการลงทะพบียนืัสดุ-ครุภัณฑ์ ขึองโรงพรียน 
  ๕.  รายงานการด าพนินงานืัสดุนก่หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้อง 
  ๖.  บริการยืมืัสดุนก่บุคลากรภายนนโรงพรียน นละหน่ทยงานราชการอือนๆ 
      3. ด้านการบริหารงานบุคคล   

ผู้รับผิดชอบ   1. นายทรทุฒิ      ทานกง    ครูช านาญการืิพศษ  หัทหน้าด้านการบริหารบุคคล 
การด าเนินงานบริหารงานบคุคล 

๑. นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
2. นายทรทุฒิ      ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
3. นายสมพกียริิ   สาคร  ครูช านาญการ  กรรมการ 

   4. นางสาทืิลัย      ก๋าไชย   พจ้าหน้าทีอธุรการ      กรรมการนละพลขึานุการ 
มีหน้าที่ 1. การทางนผนอัิราก าลัง 
  1.1 นายทรทุฒิ    ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ   ประธานกรรมการ 

2. การจัดสรรอัิราก าลังข้ึาราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 นายทรทฒุิ    ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ   ประธานกรรมการ 
3. การสรรหานละบรรจุนิ่งิันง  
3.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
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3.2 นายทรทฒุิ    ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ   กรรมการนละพลขึานุการ 
4. การพปลีอยนิ านหน่งนห้สูงขึึนน การย้ายขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษา 
4.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
5. การด าพนินการพกีอยทกับการพลืออนขึันนพงินพดือน 
5.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ  
6. การลาทุกประพภท 
6.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
6.2 นายทรทฒุิ      ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ   กรรมการนละพลขึานุการ 
7. การประพมินผลการปิิบัิิงาน 
7.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาทืิลัย   ก๋าไชย พจ้าหน้าทีอธุรการ    กรรมการนละพลขึานุการ 
8. การด าพนินการทางทินัยนละการลงโทษ 
8.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
9. การสัองืักราชการนละการสัองนห้ออกจากราชการไท้ก่อน 
9.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ  
10. การรายงานการด าพนินการทางทินัยนละการลงโทษ 
10.1 นายภทูนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
11. การอุทธรณ์นละการร้องทุกขึ์  
11.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
12. การออกจากราชการ 
12.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
13. การจัดระบบนละการจัดท าทะพบียนประทัิิ 
13.1 นายทรทุฒิ         ทานกง    ครูช านาญการืิพศษ   ประธานกรรมการ 
13.2 นายสมพกียริิ     สาคร  ครชู านาญการ  กรรมการ 
13.3 นางสาทืิลัย       ก๋าไชย  พจ้าหน้าทีอธุรการ     กรรมการนละพลขึานุการ 
14. การจัดท า บัญชีรายชืออนละนห้คทามพห็นพกีอยทกับการพสนอขึอืระราชทาน
พครือองราชอิสริยาภรณ์ 
14.1 นายภทูนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
14.2 นายทรทุฒิ    ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ   กรรมการนละพลขึานุการ 
15. การส่งพสริมการประพมินทิทยฐานะขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษา  
15.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ0 
16. การส่งพสริมนละยกย่องพชิดชูพกียริิ 
16.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
17. การส่งพสริมมาิรฐานทิชาชีืนละจรรยาบรรณทิชาชีื  
17.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
17.2 หัทหน้าช่ทงชันน     กรรมการนละพลขึานุการ 
18. การส่งพสริมทินัย คุณธรรมนละจริยธรรมส าหรับขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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18.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
18.2 หัทหน้าช่ทงชันน     กรรมการนละพลขึานุการ 
19. การริพริอมส่งพสริมการขึอรับนบอนุญาิ 
19.1 นายทรทุฒิ    ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ   ประธานกรรมการ  
20. การืัฒนาขึ้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษา  
20.1 นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
20.2 นายทรทุฒิ    ทานกง   ครูช านาญการืิพศษ   กรรมการนละพลขึานุการ 
การด าพนินการทีอพกีอยทกับการบริหารงานบุคคลนห้พปนนไปิามกฎหมายท่าด้ทยการนันน 

 4.  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบ นางอัมภา    ิุ่นหนินท  ครูช านาญการืิพศษ หัทหน้าด้านการ
บริหารงานทัอทไป   
 มีหน้าที ่   ก ากับ ดูนล นละนห้ค าปรึกษานนการปิิบัิิงานภายนนกลุ่มบริหารทัอทไป 
 4.1 การด าเนินงานธุรการ 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางอัมภา        ิุ่นหนินท  ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
    2. นางสาทอัจฉรา   ค าดี  ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
    4. นางมะลิสา       จันิ๊ะดา ืีอพลีนยงพด็กอนุบาล กรรมการ 
    5. นายทนงศักดิ์    นทลสะนล ืีอพลีนยงพด็กืิการ  กรรมการ 
    6. นางสาทพื็ญืร  สุดประพสริฐ ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
    7. นางสาทืิลัย     ก๋าไชย พจ้าหน้าทีอธุรการ      กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที๑่.บริหารงานพอกสาร พกีอยทกับหนังสือราชการพขึ้า-ออก โดยการรับลงทะพบียน 

พกษียนหนังสือนล้ทนจ้งนก่ผู้ทีอพกีอยทขึ้องพืืออด าพนินการ    
   ๒. ิอบโิ้หนังสือราชการจากหน่ทยงานิ่างๆ 
   ๓. จัดพก็บ ลงทะพบียน หนังสือราชการพข้ึา-ออก 
   ๔. ด าพนินการออกหนังสือพทียนนจ้งขึ้อราชการ หนังสือสัองการ นละบันทึกการประชุม 
   ๕. ด าพนินท าลายหนังสือราชการิามระพบียบทีอก าหนด 
   ๖. บริหารงานงานสารบรรณนห้ถูกิ้อง รทดพร็ทพปนนปัจจุบัน 
   ๗. ประสานงานราชการกับพขึิืืนนทีอการศึกษา หน่ทยงานอือนๆ นละพครือขึ่ายการศึกษา 

4.2 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายทิระทัฒน์      โชิิืงษ์ ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
   2. นายทรทุฒิ          ทานกง ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   3. นายยุทธศาสิร์    อุทรักษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   4. นายสมพกียริิ      สาคร ครูช านาญการ  กรรมการ 
   5. นายืลกฤิ        ศรีนันิา คร ู   กรรมการ 
   6. นายกรสมรรถ      จันทร์นส ครูผู้ช่ทย   กรรมการ 
   7. นายทนงศักดิ์      นทลสะนล ืีอพลีนยงพด็กืิการ  กรรมการ 
   8. นายอุทิศ      ืืนนงาม ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   9.  นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย ครู   กรรมการ 
   10. นายทันอาสา    นจภิภักดิ์  ครูอัิราจ้าง กรรมการนละพลขึานุการ 
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 มีหน้าที่ ๑.  ทางนผนจัดท าโครงการืัฒนา ิกนิ่ง อาคารสถานทีอนละสภาืนทดล้อม 
  ๒.  นิพทศิิดิาม ประพมินผลนนงานอาคารสถานทีอ จัดบรรยากาศสิองนทดล้อม 
  ๓.  พปนนพจ้าหน้าทีอืัสดุนนฝ่ายอาคารสถานทีอ 
  ๔.  ประสานงานนละด าพนินกิจกรรมร่ทมกับฝ่ายิ่างๆ ิามโอกาสอันสมคทร 
      4.3 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสมืร           อุทรักษ์   ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์    อุทรักษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
    3. นางมะลิสา          จันิ๊ะดา    ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   4. นายทันอาสา       นจภภิักดิ์    ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   5. นายสมพกียริิ      สาคร ครชู านาญการ กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  รทบรทมข้ึอมูลืืนนฐานขึองนักพรียน นนระดับิ่างๆ พืืออพปนนขึ้อมูลขึองโรงพรียน 
  ๒.  รายงานขึ้อมูลนักพรียน นก่หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้อง นละบริการขึ้อมูลนก่หน่ทยงานทีอมา
ิิดิ่อ 

4.4 การรับนักเรียน ประกอบด้ทย 
 ก่อนประถมศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสมืร          อุทรักษ์ ครูช านาญการืิพศษ     ประธานกรรมการ 
   ๒. นางมะลิสา         จันิ๊ะดา ืีอพลีนยงพด็กอนุบาล กรรมการ 
   ๓. นายยุทธศาสิร์   อุทรักษ์ ครูช านาญการ       กรรมการนละพลขึานุการ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสายสมร        สิรสุนทร ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
          2. นางบงกชภรณ์     จันธิมา คร ู   กรรมการ 
          3. นางสาทอัจฉรา     ค าดี  ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
          4. นางสาทธิดา        ทงนสงรัศมี     คร ู     กรรมการนละพลขึานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย       คร ู   ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาทบงกชกาล   ก้างออนิา    คร ู   กรรมการ 
          ๓. นางสาทกรรณิการ์   ืิืิทธภัณฑ์    ครูช านาญการ     กรรมการนละพลขึานุการ 
  มีหน้าที่ ๑.  ประชาสัมืันธ์การรับนักพรียนนิ่ละปีการศึกษา 
  ๒.  จัดท าพอกสารนละรับสมัครนักพรียนิามระดับทีอรับผิดชอบ 
  ๓.  รายงานการรับนักพรียน นก่หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้อง นละจัดพก็บ รทบรทมพอกสารการรับ
นักพรียน 
  ๔.  ปิิบัิิงานิ่างๆ ิามทีอโรงพรียนมอบหมาย 

4.5 การพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 1. นายอุทิศ              ืืนนงาม        ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ  
  2. นายทรทุฒ ิ           ทานกง  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 

   3. นาอัมภา              ิุ่นหนินท  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   4. นางืิมืทรรณ       รทมจิิิ์  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   5. นางสายสมร          สิรสนุทร  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   5. นายยุทธศาสิร์      อุทรักษ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
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   6. นางสาทกรรณิการ์   ืิืิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   7. นางพทียมนจ         ผิทพหลือง ครูช านาญการืิพศษ  กรรมการนละพลขึานุการ 

มีหน้าที่ 1. ืิจารณาทุนการศึกษาิ่างๆ นห้กับนักพรียน 
2. ระดมหาทุนการศึกษานห้นักพรียน  

       4.6  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายอุทิศ  ืืนนงาม   ครูช านาญการืิพศษ  หัทหน้ากลุ่มงานส่งพสริมกิจการนักพรียน 
         ๒. นายยุทธศาสิร์ อุทรักษ์      ครูช านาญการ    ระดับก่อนประถมศึกษา 
         ๓. นายกรสมรรถ   จันทร์นส      คร ู      ชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓  
         ๔. นางอัมภา       ิุ่นหนินท    ครูช านาญการืิพศษ   ชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖  
         ๕. นายืลกฤิ     ศรีนันิา      คร ู      ชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
 มีหน้าที่ ๑. ศึกษา ทิพคราะห์ ทางนผน นละืัฒนางานส่งพสริมกิจกรรมนักพรียน 
  ๒. นห้ค าปรึกษานละดูนล ิิดิาม งานิ่างๆ ทีอพกีอยทขึ้องนนงานส่งพสริมกิจกรรมนักพรียน 

 ๓. ปิิบัิิงานิามนผนงานนละโครงการขึองกลุ่มงานส่งพสริมกิจการนักพรียนนละิามนโยบายขึอง
โรงพรียน 
 ๔.ปิิบัิิงานิ่างๆิามทีอโรงพรียนมอบหมาย 
4.7 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายสมพกียริ ิ       สาคร  ครูช านาญการ ประธานกรรมการ   
   2. นางสาทกรรณิการ์  ืิืิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   3. นางสาทอ้อยทิืย์   บรรดิ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   4. นางบงกชภรณ์      จันธิมา  คร ู   กรรมการ 
   5. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย  คร ู   กรรมการ 
   6. นางมะลิสา          จันิ๊ะดา  ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   7. นางสาทืิลัย         ก๋าไชย พจ้าหน้าทีอธุรการ     กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่ ๑.  ก าหนดพป้าหมาย นละทางนผนืัฒนางานประชาสัมืันธ์นห้สอดคล้องกับนโยบายขึอง
โรงพรียน 
  ๒. บริการพสียงิามสายด้านการประชาสัมืันธ์การศึกษาข่ึาทสาร สาระน่ารู้ บันพทิงภายนน
โรงพรียน 
  ๓. จัดืิธีกรพืืออด าพนินการด้านืิธีการ นนงานกิจกรรมิ่างๆ ิลอดจนนห้ค าปรึกษา
อ านทยการคทามสะดทกนก่คณะกรรมการนักพรียนด้านงานประชาสัมืันธ์ 
  ๔. จัดป้ายนิพทศ ประชาสัมืันธ์ ขึ้อมูลนละประกาศิ่างๆขึองโรงพรียน 
   ๕. จดัท าพอกสาร ทารสาร หรือสิองืิมื์ พืืออพผยนืร่ขึ่าทสารผลงานดีพด่นขึองโรงพรียนสู่
ชุมชนองค์กรนละหน่ทยงานอือน โดยประสานงานกับทุกฝ่ายงานทันงนนนละนอกโรงพรียน   
 4.8   งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายสมพกียริิ    สาคร  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ   
   2. นางสาทืิลัย     ก๋าไชย พจ้าหน้าทีอธุรการ      กรรมการ 
    3. นางสาทอัจฉรา    ค าดี  ครูอัิราจ้าง    กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่๑. ืัฒนาระบบนละพครือขึ่ายขึ้อมูลสารสนพทศ 
 
 



๓๐ 
 

 4.9   งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นายภูทนารถ   จันทาืูน ผู้อ านทยการโรงพรียน ประธานกรรมการ 
   2. นางอัมภา      ิุ่นหนินท  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   3. นายทรทุฒิ      ทานกง  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ  
   4. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย  ครู   กรรมการ 
   5. นางสาทกรรณิการ์ ืิืิทธภัณฑ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   6. นายอุทิศ    ืืนนงาม   ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   7. นางสาทืิลัย   ก๋าไชย   พจ้าหน้าทีอธุรการ     กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  ร่ทมก าหนดนผนภูมิการบริหาร ขึอบขึ่ายขึองงานนนหน้าทีอรับผิดชอบ 
  ๒.  ร่ทมก าหนดิิดิามงาน โดยการิรทจสอบ ประพมินผล พืืออหานนททางนนการืัฒนา
องค์กร 
  ๓.  คทบคุมการปิิบัิิงานสารบรรณขึองโรงพรียน 
  ๔.  พสนอนิ่งิันงคณะกรรมการงานิ่างๆ ขึองกลุ่มงานบริหารทัอทไป 
 4.10  DMC,OBEC ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายสมพกียริิ         สาคร  ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
   2. นายกรสมรรถ        จันทร์นส  ครูผู้ช่ทย   กรรมการ 
   3. นางสาทรัิิิกาล     ขึันพงิน  ครูผู้ช่ทย   กรรมการ 
   4. นางสาทอัจฉรา       ค าด ี  ครอัูิราจ้าง      กรรมการ 
   5. นางสาทพื็ญืร      สุดประพสริฐ ครูอัิราจ้าง  กรรมการ 
   6. นายทนงศักดิ์         นทลสะนล  ืีอพลีนยงพด็กืิการ  กรรมการ 
   7. นางสาทธิดา          ทงนสงรัศมี  คร ู      กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  รทบรทมข้ึอมูลืืนนฐานขึองนักพรียน นนระดับิ่างๆ พืืออพปนนขึ้อมูลขึองโรงพรียน 
  ๒.  รายงานขึ้อมูล DMC,OBEC นก่หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้อง นละบริการขึ้อมูลนก่หน่ทยงาน
ทีอมาิิดิ่อ 
 4.11   งานบริการสาธารณะ  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ นางสาทอัจฉรา    ค าดี     ครูอัิราจ้าง     
 มีหน้าที ่๑.  ทางนผนการปิิบัิิกิจกรรม หรือโครงการทีอปิิบัิิร่ทมกับชุมชน 
  ๒.  ด าพนินการิามนผนทีอิันงไท้ 
  ๓. ประสานงานระหท่างบุคลากรนนโรงพรียนนละชุมชน ด้านการนห้บริการขึ่าทสารขึอง
โรงพรียน 
  ๔.  ปิิบัิิงานอือนๆิามทีอได้รับมอบหมาย 
 4.12  งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ) ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายอุทิศ           ืืนนงาม  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์   อุทรักษ์  กรรมการ 
   3. นางสาทธิดา       ทงนสงรัศมี  กรรมการ 
   4. นางอัมภา      ิุ่นหนินท  กรรมการ 
   5. นายืลกฤิ        ศรีนันิา  กรรมการ 
   6. นางสาทรัิิิกาล   ขึันพงิน  กรรมการ 
   7. นายกิิิิืงษ์      หงษ์ค า  กรรมการ 



๓๑ 
 

   8. นางสาทอัจฉรา     ค าด ี  กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  ทางนผนงาน โครงการพืืออจัดกิจกรรมส่งพสริมคุณธรรมนละจริยธรรมนก่นักพรียน 
  ๒.  จัดกิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์นก่นักพรียนิามระดับช่ทงชันนิ่างๆ ิามคทามพหมาะสม 
  ๓.  ก ากับ ดูนล นักพรียนนห้ปิิบัิิิามกฎระพบียบ ขึ้อิกลง ขึองโรงพรียน 
  ๔.  ปิิบัิิงานิ่างๆ ิามทีอโรงพรียนมอบหมาย 
 4.13 งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาทอ้อยทิืย์    บรรดิ     ประธานกรรมการ 
        ๒. นางมะลิสา         จันิ๊ะดา  กรรมการก่อนระดับชันนประถมศึกษา 
   ๓. นางสาทอัจฉรา        ค าด ี     กรรมการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
   4. นายทนงศักดิ์          นทลสะนล      กรรมการชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
   5. นางสาทสุภาืรรณ   ยทนมาลัย       กรรมการระดับชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
 มีหน้าที่ ๑.  ทางนผนการจัดการส่งพสริมงานอนามัยโรงพรียนนห้สอดคล้องกับนผนงาน 
  ๒.  ด าพนินการิามนผนงานอนามัยทีอทางไท้ นละรทบรทมข้ึอมูล พอกสารงานอนามัย 
  ๓.  รายงานผลการด าพนินงานนก่หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้อง 
  ๔.  ปิิบัิิงานิ่างๆ ิามทีอโรงพรียนมอบหมาย 
 4.14 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายอุทิศ             ืืนนงาม       ประธานกรรมการ 
   ๒. นายยุทธศาสิร์     อุทรักษ์  กรรมการระดับชันนก่อนประถมศึกษา 
   ๓. นายกรสมรรถ       จันทรน์ส  กรรมการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓  
   ๔. นายทนงศักดิ์        นทลสะนล   กรรมการระดับชันนประถมศึกษาปีทีอ ๔ – ๖ 
   ๕. นายืลกฤิ          ศรีนันิา       กรรมการระดับชันนมัธยมศึกษาปีทีอ ๑ – ๓ 
 มีหน้าที่ 1. พปนนทีอปรึกษาคณะกรรมการนักพรียนนละทางนผนด าพนินกิจกรรมส่งพสริมประชาธิปไิย 
  2. ด าพนินงานดูนล คณะกรรมการนักพรียนนนงานกิจกรรมิ่างๆ พช่น งานสทัสดิภาื
นักพรียน      
  การคทบคุมนถท การจัดกิจกรรมหน้าพสาธง นละกิจกรรมอือนๆ ทีอได้รับมอบหมาย 
 4.15 งานอาหารกลางวันนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายืลกฤิ          ศรีนันิา  คร ู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาทบงกชกาล   ก้างออนิา คร ู   กรรมการ 
   3. นายกรสมรรถ       จันทรน์ส  ครูผู้ช่ทย      กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่๑. ทางนผนนละด าพนินการ การจัดอาหารกลางทัน ส าหรับนักพรียนอย่างทัอทถึง 

 ๒. จัดพก็บรทบรทมขึ้อมูล พอกสารพกีอยทกับงานอาหารกลางทัน พืืออรายงานขึ้อมูลนก่
หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้อง 

  ๓. ปิิบัิิงานิ่างๆ ิามทีอโรงพรียนมอบหมาย 
 4.16 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นายทรทุฒ ิ         ทานกง ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
   2. นายทิระทัฒน์         โชิิืงษ์ ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   3. นางืิมืทรรณ        รทมจิิิ์ ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   5. นางสาทบงกชกาล   ก้างออนิา  ครู      กรรมการนละพลขึานุการ 
 



๓๒ 
 

 มีหน้าที ่๑.  ทางนผนนละด าพนินการกิจกรรมงานสหกรณ์ร้านค้าโรงพรียน 
  ๒.  ดูนล ก ากับ นละพปนนทีอปรึกษานก่ นักพรียนฝ่ายกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงพรียน 
  ๓.  ด าพนินการจัดซืนอ นละการิลาด การระดมทุนนละปันผลก าไร นก่สมาชิก 
  ๔.  จัดท าบัญชีพกีอยทกับการด าพนินงาน พืืออนห้หน่ทยงานทีอพกีอยทขึ้องสามารถิรทจสอบได้ 
  ๕.  ปิิบัิิงานิ่างๆ ิามทีอโรงพรียนมอบหมาย 
 4.17 งานน้ าดื่มขวัญใจนักเรียน ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ นายอุทิศ   ืืนนงาม  ครูช านาญการืิพศษ ประธานกรรมการ 
 มีหน้าที ่๑. ทางนผนนละด าพนินการโครงการนน าดือม 
  ๒. ดูนล ิรทจสอบนละนห้ค าปรึกษา คณะนักพรียนผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๓. คทบคุมบัญชีด าพนินการ นละจัดพก็บหลักฐาน นกสารกิจกรรมพืืออรายงานนก่หน่ทยงาน           
ทีอพกีอยทขึ้อง ืร้อมทันงปิิบัิิงานิามทีอโรงพรียนมอบหมาย 

 4.18 งานอาหารเสริมนม ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาทธดิา     ทงนสงรัศมี คร ู  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาทรัิิิกาล ขึันพงิน  ครูผู้ช่ทย  กรรมการ 
   3. นางสาทพื็ญืร สุดประพสริฐ ครูอัิราจ้าง กรรมการ 
   4. นางสาทอัจฉรา   ค าดี ครูอัิราจ้าง กรรมการนละพลขึานุการ  
 มีหน้าที่ ๑.  ดูนล ิรทจสอบ การรับสง่นมจากองค์การบริหารส่ทนิ าบลพกาะช้าง 
  ๒.  คทบคุม ดูนล การนจกจ่ายนมิามห้องพรียนิ่างๆ ิันงนิ่อนุบาล ๑ – ป.๖ 
 4.19 ออมทรัพย์  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ     ๑.  นางสาทรัิิิกาล      ขึันพงิน  ครผูู้ช่ทย  ประธานกรรมการ 
    ๒. ครูประจ าชันนทุกระดับชันน      กรรมการ 
   3. นางสาทบงกชกาล   ก้างออนิา   คร ู    กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที ่๑. จัดพก็บพงินออมทรัืย์นักพรียนทุกทัน (ครูประจ าชันน) 
  ๒. น าพงินออมทรัืย์ขึองนักพรียนฝากธนาคาร 
 4.20 ตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ ๑. นางอัมภา  ิุ่นหนินท         ครูช านาญการืิพศษประธานกรรมการ 
   2. นายทรทุฒ ิ  ทานกง  ครูช านาญการืิพศษ กรรมการ 
   3. นางสาทกรรณิการ์      ืิืิทธภัณฑ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   4. นางสาทสุภาืรรณ ยทนมาลัย คร ู  กรรมการนละพลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  ิรทจสอบการนช้จ่ายพงินอุดหนุนขึองโรงพรียนนห้พปนนไปด้ทยคทามโปร่งนสนละถูกิ้อง 
  ๒.  ิรทจสอบการจัดซืนอ-จัดจ้าง  
 4.21 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ 1. นายอุทิศ          ืืนนงาม      ครูช านาญการืิพศษ  ประธานกรรมการ 
   2. นายสมพกียริิ         สาคร      ครูช านาญการ            กรรมการ 
   3. นางสาทสุภาืรรณ  ยทนมาลัย    คร ู     กรรมการ 
   4. นางสาทธิดา            ทงนสงรัศมี   ครู     กรรมการ 
   5. นางืิมืทรรณ      รทมจิิิ์      ครูช านาญการืิพศษ   กรรมการ 
   6. นายยุทธศาสิร์ อุทรักษ์      ครูช านาญการ  กรรมการ 
   7. นายกรสมรรถ         จันทร์นส      ครูผู้ชท่ย   กรรมการ 



๓๓ 
 

   8. นายกิิิิืงษ์  หงษ์ค า      ครูช านาญการืิพศษ   กรรมการ 
   9. นางพทียมนจ         ผิทพหลือง      ครูช านาญการืิพศษ  กรรมการนละ
พลขึานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.  จัดท าพอกสารนบบประมาณ SDQ นบบประพมินด้านอารมณ์ นบบพยีอยมบ้านนักพรียน 
  ๒.  ดูนลรับผิดชอบงานิ่างๆ พกีอยทกับระบบดูนลช่ทยพหลือนักพรียน 
 นห้ผู้ทีอได้รับการนิ่งิันงปิิบัิิหน้าทีอทีอได้รับมอบหมาย อย่างพิ็มคทามสามารถ  พสียสละ  พืืออนห้พกิด
ประโยชน์สูงสุดิ่อนักพรียนนละโรงพรียน  

  ทันงนีน   ิันงนิ่ทันทีอ  1  พมษายน  ๒๕63 ถึง ทันทีอ 31 มีนาคม 2564 

  สัอง  ณ  ทันทีอ  31  มีนาคม  ๒๕63 
                   
 
        ลงชืออ  
                  (นายภูทนารถ    จันทาืูน) 
                                                                                      ผู้อ านทยการโรงพรียนบ้านป่านดง 
 

 
 


