
 

 
 
  
 
 
 

แผนพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 



 

  
 

ค าน า 
 
 
        แผนพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตามภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ซึ่งเป็นงานหนึ่ง
ในโครงสร้างการบริหารโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร โดยมีโครงการ กิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานในแต่ละปี             
เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และต่องานราชการ 
       ขอขอบคุณ นายสัจภาส  ส าราญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสารแผนพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล                           
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วง ด้วยความเรยีบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
  
 
               
                                                                              นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 
                                                                                  ครูช านาญการพิเศษ 
                                                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สารบัญ 
 
                                                
        เรื่อง                                                                                                                หน้า 
ค าน า                                                                                                                        ก 
สารบัญ                                                                                                                      ข 
บทที่ 1 โครงสร้างการบริหาร หน้าที่และบุคลากร                4 
           1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
           1.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
           1.3 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
           1.4 ภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
           1.5 หนา้ที่ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
บทที่ 2 แผนการด าเนนิงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร     35 
           2.1 ภาพรวมโครงการ กิจกรรมและงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
ปีงบประมาณ 2565 
           2.2 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร                     
ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1 
โครงสร้างการบริหารงาน  บทบาทหน้าที ่และบุคลากรด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
 
 

1. นายจ าลอง  จะมัวดี             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ 
2. พระครูปริยัติกิตติวรรณ         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ 
3. พระมหาชาญ  อชิโต            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                          กรรมการ 
4. นางยุพิน  ธรรมที่ยง             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ 
5. นายประสาน  สุขกาย           ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ 
6. ร้อยต ารวจโท ทศพร งามเยี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ (สภ.ทุ่งมน)                    กรรมการ 
7. นายนพดล  ครบอุดม           ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
8. นายวัฒนชัย  ทนงตน           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ 
9. นายเฮีย  หวังทางมี            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
10. นางณัฐกานต์  หวังทางมี       ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
11. นายอมรธัช  ทองโยง           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ 
12. นางเนตรทิพย์  สินประโคน    ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ 
13. นายอดิศักดิ์  บุญสวัสดิ์         ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ 
14. นายเฉลย  ตาทิพย์            ผู้แทนครู                                     กรรมการ 
15. นายสัจภาส  ส าราญสุข        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร       กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 

 
แผนภมูิการบริหารโรงเรียนทุ่งมนวทิยาคาร 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

  
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายการบริหารงาน
วิชาการ 

ฝ่ายการบริหารงาน 
งบประมาณ 

ฝ่ายการบริหารงาน
บุคคล 

ฝ่ายการบริหาร        
งานทั่วไป 

กลุ่มงานแผน และ
การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานการเงิน 
และพัสดุ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มงานอาคาร 
สถานที่ และสภาพ

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 

กลุ่มกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มงานธุรการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
 

โครงสร้างบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
             
             
        
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งานบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 งานวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เปลี่ยน

ต าแหน่งให้สูงขึ้น และย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ลา และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 งานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ และส่งเสริม

มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

 งานประเมินผลการด าเนินงานบริหารบุคคล 
 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 

 
โครงสร้างบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
              

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข) 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
.....(..............................................)...... 

 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9.  งานการประเมินผลการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงาน 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข,  
นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม, 
นางสาวมะลิวัลย์ วงค์ภักดี ) 
10. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข,นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม) 
11. งานการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน (นายสัจภาส  ส าราญสุข,               
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม) 
12. งานการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ (นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม, 
นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี )  
13. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม,นางสาวมะลิวัลย์   
วงค์ภักดี ) 
14. งานการออกจากราชการ 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม,นางสาวมะลิวัลย์   
วงค์ภักดี )  
15. งานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ/
สารสนเทศทะเบียนประวัติ 
(นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์, 
นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม)    
   

     
 

1. งานบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
2. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี ,นางนุชจิรา หลอดทอง) 
3.  งานการวางแผนอัตราก าลัง   
(นายสัจภาส  ส าราญสุข,นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐ
พงศ์, นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
4.  งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข , 
นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
5.  งานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี , 
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม,นางนุชจิรา  หลอดทอง) 
6.  งานการเลื่อนเงินเดือน 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม,นางสาวมะลิวัลย์   
วงค์ภักดี ,นางนุชจิรา  หลอดทอง) 
7.  งานการลาทุกประเภท (นางสาวพัณณิตา           
ไพรสินธุ์, นางนุชจิรา หลอดทอง) 
8.งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน การปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข, 
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม,  
นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
16. งานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม,นางนุชจิรา หลอดทอง) 
17. งานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข,นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม) 
18. งานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(นางสาวมะลิวัลย์ วงค์ภักด,ีนางสาวธรรมนูญรัตติ  
พิศลืม, นางนุชจิรา หลอดทอง) 
19. งานการส่งเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข, นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์
,นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม, นายเฉลย   ตาทิพย์)  
20. งานการริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม, นางนุชจิรา  หลอด
ทอง, นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี)  

 
21. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
(นายสัจภาส  ส าราญสุข, นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐ
พงศ,์นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม, 
นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์)  
22. งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้
ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ  
การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน
วิทยะฐานะ และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม,นางสาวมะลิวัลย์  
วงค์ภักดี, นางนุชจิรา  หลอดทอง) 
23. การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
(นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม,  
นางนุชจิรา  หลอดทอง) 
24.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 



 

 
ภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
 
1. การ
วางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนด
ต าแหน่ง 

1.1 การวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลังคน 

1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจ
ของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 1.2 การก าหนด
ต าแหน่ง 

1) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 1.3 การขอเลื่อน
ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาและวิทย
ฐานะข้าราชการครู 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจาก ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

2. การสรรหา 
และบรรจุ
แต่งตั้ง 

2.1 ด าเนินการสรรหา
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้
มีอ านาจตามมาตรา53 

1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

 2.2การจ้าง
ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด                    
2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
ข้อ 1) สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
 



 

 2.3 การรักษาราชการ
แทนและรักษาการใน
ต าแหน่ง 

กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามี
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ให้สถานศึกษา
เสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  แต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
     กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใด
ว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

3. การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.1 การพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1) การพัฒนาก่อน
มอบหมายการปฏิบัติ
หน้าที ่
 
 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการสรร
หา และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 
(3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความ
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

 3.2 การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
      1) การเลื่อน
เงินเดือนกรณีปกติและ
กรณีพิเศษ 
       

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
     กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

       



 

3.3 การเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงิน
งบประมาณให้ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ  ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
     กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืน
นอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 

 3.4 การด าเนินการ
เกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย
เงินเดือน 

ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

 3.5 เงินวิทยฐานะและ
ค่าตอบแทนอ่ืน 

ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 3.6 งานทะเบียนประวัติ 1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้าง 
   (1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
   (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
1 ฉบับ         
   (3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 

 3.7 งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 3.8   การขอมีบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 

1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

    3.9 งานขอหนังสือ
รับรอง งานขออนุญาต
ให้ข้าราชการไป
ต่างประเทศ งานขอ
อนุญาตลาอุปสมบท 
งานขอพระราชทาน
เพลิงศพ  

 



 

การลาศึกษาต่อ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติและให้
ได้รับเงินวิทยพัฒน์ 
และการจัดสวัสดิการ 
ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวข้อง 

4. วินัยและ
การรักษาวินัย 

4.1 กรณีความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมี
มูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
แล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง 
3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 4.2 กรณีความผิดวินัย
ร้ายแรง 
 

1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนทีพิ่จารณาลงโทษ 
3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
ตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ 
4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4.3 การอุทธรณ์ 1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
     กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
     กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 4.4 การร้องทุกข์ 
 

     กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 



 

     กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

 4.5 การเสริมสร้างและ
การป้องกันการกระท า
ผิดวินัย 

   1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ 
ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. งานออกจาก
ราชการ 

 

5.1 การลาออกจาก
ราชการ 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ
ของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.2 การให้ออกจาก
ราชการ กรณีไม่พ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือไม่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
      2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจาก
ราชการ 
      4) รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

8.งานส่งเสริม
การประเมิน
วิทยฐานะ และ
ส่งเสริม
มาตรฐาน
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

  

9. งาน
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
บริหารบุคคล 

  

10. งานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

 



 

 
หน้าที่ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
 
1. การบริหารงานบุคคล 
   นางสาวธรรมนูญรัตติ    พิศลืม      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   
2. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม    หัวหน้า 
  2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี     ผู้ช่วย 
3.  งานการวางแผนอัตราก าลัง   
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    หัวหน้า 

2) นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์    ผู้ช่วย 
4.  งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
5.  งานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม    หัวหน้า 
 2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี    ผู้ช่วย 
6.  งานการเลื่อนเงินเดือน 
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม    หัวหน้า 
          2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี     ผู้ช่วย 
7.  งานการลาทุกประเภท 
 1) นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์    หัวหน้า 
          2) นางนุชจิรา  หลอดทอง     ผู้ช่วย 
8.  งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
 3) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี     ผู้ช่วย 
9.  งานการประเมินผลการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงาน 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
10. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
11. งานการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
12. งานการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    หัวหน้า 
 2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี      ผู้ช่วย 
 



 

13. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    หัวหน้า 
 2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี      ผู้ช่วย 
14. งานการออกจากราชการ 
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    หัวหน้า 
 2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี      ผู้ช่วย 
15. งานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 1) นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศืลม    ผู้ช่วย 
 3) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี     ผู้ช่วย 
16. งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม    หัวหน้า 
 2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี     ผู้ช่วย 
17. งานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
18. งานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 1) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี     หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
19. งานการส่งเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    ผู้ช่วย 
20. งานการริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม    หัวหน้า 
 2) นางนุชจิรา  หลอดทอง     ผู้ช่วย 
21. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 
 2) นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์    ผู้ช่วย 
22. งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ 
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

1) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  
2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี    
3) นางนุชจิรา  หลอดทอง 

23. การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
1)  1) นายสัจภาส  ส าราญสุข    หัวหน้า 

2) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม    ผู้ช่วย 
24. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

ขอบข่ายภาระงาน ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 
๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   นางสาวธรรมนูญรัตติ    พิศลืม      ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. หัวหน้างานมาตรฐานงานบุคคล 
๓. หัวหน้างานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
๔. หัวหน้างานการเลื่อนเงินเดือน 
๕. หัวหน้าการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. หัวหน้างานการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๗. หัวหน้างานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๘. หัวหน้างานการออกจากราชการ 
๙. หัวหน้างานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๐. หัวหน้างานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๑. หัวหน้างานการริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒. หัวหน้างานส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
๑๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๑๔. เลขานุการงานการวางแผนอัตราก าลัง 
๑๕. เลขานุการงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๑๖. เลขานุการการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑๗. เลขานุการงานการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑๘. เลขานุการงานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙. เลขานุการงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน) และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๒๐.  เลขานุการงานการประเมินผลการปฏิบัติตน การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน) และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๒๑.  ผู้ช่วยงานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๒๒.  ผู้ช่วยงานทัศนศึกษาของนักเรียน 
๒๓.  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๔.  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒๕.  ผู้ช่วยงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
๒๖.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานบุคคล และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 ๒. งานร่วมรูปแบบองค์คณะวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓. งานร่วมรูปแบบองค์คณะก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียน   



 

 ๔.  ด าเนินการช่วยการขับเคลื่อนหรือช่วยอ านวยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนสู่
การปฏิบัติตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management) ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน  การครองคน(เพ่ือนร่วมงาน) และการครองงานตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๖. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดม
มิ่ง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 ๗. งานร่วมรูปแบบองค์คณะพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
 ๘. ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ตน  พัฒนาคน(ผู้ร่วมงาน) และพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  ๙. ประสานงานการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  สมาคมฯ  
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
  ๑๐. เป็นผู้แทนของโรงเรียนในกิจการทั่วไปตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย   
 ๑๑. เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น าการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน 
 ๑๒. งานร่วมรูปแบบองค์คณะประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประเมินผลปฏิบัติงานและหรือประเมิน
รายงานผลงานการวิจัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑๓. ให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านบุคคล ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา 
 ๑๔. ส่งเสริมขวัญก าลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๕. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการอื่นตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน เสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๑๖. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๒. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๒. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๓. จัดเตรียมวาระการประชุมงานด้านการบริหารงานบุคคล  บันทึกและเสนอรายงานการประชุมด้านการ
บริหารงานบุคคลให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา 
 ๔. งานสารบรรณของงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๕. งานการเงินและบัญชีของงานด้านการบริหารงานบุคคล  
 ๖. งานพัสดุของงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๗. งานรวบรวม  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติ  นโยบาย  กลยุทธ์  หลักฐานเอกสาร  ที่เก่ียวข้อง
กับงานด้านการบริหารงานบุคคลเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 



 

 ๘. ประสานงานความร่วมมือกับงานด้านบริหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้  หน่วยงานองค์กร  และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
           ๙. งานจัดการส านักงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกิจกรรม ๕ ส และให้มีการบริการที่ดี 
 ๑๐. งานร่วมรูปแบบองค์คณะจัดท าแผนปฏิบัติงาน / ปฏิทินงานด้านการบริหารงานบุคคลและร่วมจัด
แผนปฏิบัติงานโรงเรียน / ปฏทิินปฏิบัติงานของโรงเรียน  
 ๑๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลของงานด้าน
การบริหารงานบุคคลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 ๑๒. ให้ข้อเสนอแนะกิจการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคลหรือให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา             
  ๑๓. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคลตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน  เพื่อใช้
ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๑๔. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๓.  งานการวางแผนอัตราก าลัง   
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการวางแผนอัตราก าลัง 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการวางแผนอัตราก าลัง 
 ๓. งานรวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและ
พิจารณารายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป ดังนี้ 
      ๓.๑ จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา 
      ๓.๒ จ านวนลูกจ้างประจ า 
        ๓.๓ จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
      ๓.๔ จ านวนพนักงานราชการ 
 ๔. งานร่วมรูปแบบองค์คณะเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการด้านอัตราก าลัง 
 ๕. งานร่วมรูปแบบองค์คณะเพ่ือท าแผนอัตราก าลังของโรงเรียน 
 ๖. งานเสนอแผนอัตราก าลังของโรงเรียนให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการวางแผนอัตราก าลังตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๘. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๔.  งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 



 

 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ๓. งานเสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. งานร่วมรูปแบบองค์คณะเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส าหรับกรณีโรงเรียนมีความพร้อมด าเนินการ
สรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด  ทั้งนี้ กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย 
 ๕. งานร่วมรูปแบบองค์คณะสรรหาและจัดจ้างบุคคล  เพ่ืองานในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานราชการ                      
 ๖. งานแจ้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติของตน  เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)  และเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายแต่
ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  รวมทั้งให้แก่อัตราจ้างประจ า 
หรืออัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร     
 ๗. งานร่วมรูปแบบองค์คณะนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน
ต าแหน่ง “ ครูผู้สอน ”  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๘. ปฏิบัติงานเสนอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณารายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๙. งานร่วมรูปแบบองค์คณะนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงานในต าแหน่ง “ครู
ผู้ช่วย”  เป็นระยะๆ ทุกสามเดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธาน
กรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  ทราบ  และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตน  ผลการปฏิบัติของผู้ร่วมงานและผลปฏิบัติงานในบททาบหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายปีละ  ๒  ครั้ง 
 ๑๐. งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดทั้งนี้ให้รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการ หรือเมื่อได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๑. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๑๒. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๕.  งานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

 ๓. งานการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิบัติงานโดยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนต าแหน่ง  กรณีสมัครใจ  กรณีเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ  และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๔. งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๔.๑ งานกรณีผู้อ านวยการโรงเรียนขอย้าย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้าย  และผู้ปฏิบัติงานงานตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ด าเนินการจัดท าเรื่องเพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
      ๔.๒ งานกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้าย 
  ๔.๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายยื่นเรื่องเสนอความประสงค์และเหตุผลความ
จ าเป็นในการขอย้ายต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาให้ความเห็นในการขอย้ายและส่งเรื่องให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
  ๔.๒.๒ งานรวบรวมรายชื่อ  ข้อมูล  และตรวจสอบหลักฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย  ด าเนินการจัดท าเรื่องเสนอไปยังโรงเรียนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอย้ายไปงาน 
  ๔.๒.๓ งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมางานในโรงเรียน 
             -  ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น าเสนอเรื่องไป
ยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือขออนุมัติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
             -  ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนต้นสังกัดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 
  ๔ ๒.๔  ปฏิบัติการน าเสนอร่างค าสั่งฯ  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งย้ายและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย ก าหนด   
 ๕. งานขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๕.๑ งานกรณีผู้อ านวยการโรงเรียนขอย้าย 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้าย  และผู้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด าเนินการจัดท าเรื่องเพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายไปงาน 
      ๕.๒ งานกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้าย 
  ๕.๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายยื่นเรื่องเสนอความประสงค์และเหตุผลความ
จ าเป็นในการขอย้ายต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาให้ความเห็นในการขอย้ายและส่งเรื่องให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
  ๕.๒.๒ งานรวบรวมรายชื่อ  ข้อมูล  และตรวจสอบหลักฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย  ด าเนินการจัดท าเรื่องเสนอไปยังโรงเรียนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอย้ายไปงาน 
  ๕.๒.๓ งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมางานในโรงเรียน 
             -  ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น าเสนอเรื่องไป
ยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือขออนุมัติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 



 

             -  ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนต้นสังกัดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 
  ๕.๒.๔  ปฏิบัติการน าเสนอร่างค าสั่งฯ  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งย้ายและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย ก าหนด   
 ๖. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ  และรายงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 
 ๗. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๖.  งานการเลื่อนเงินเดือน 
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
           ๒. นางสาวมะลิวัลย ์ วงค์ภักดี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
๒. หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
๓. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
๔. หัวหน้างานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
๕. หัวหน้างานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๖. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ผู้ช่วยส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
๘. ผู้ช่วยงานการเลื่อนเงินเดือน 
๙. ผู้ช่วยงานการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑๐. ผู้ช่วยงานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๑. ผู้ช่วยงานการออกจากราชการ 
๑๒. ผู้ช่วยงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๓.  ผู้ช่วยงาน STEM ศึกษา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
๑๔.  ผู้ช่วยงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๑๕.  ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ๓. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ 
     ๓.๑ งานร่วมรูปแบบองค์คณะจัดท าประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 



 

     ๓.๒ งานเสนอร่างค าสั่งฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  แนวปฏิบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด 
     ๓.๓ งานร่วมรูปแบบองค์คณะรวบรวมหลักฐานเอกสารข้อมูลสารสนเทศ   รายงานผลการปฏิบัติตน  รายงานผล
การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และรายงานผลปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน    พร้อมด้วยความเห็นของ
องค์คณะประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการโรงเรียนแล้วน าเสนอ
คณะกรรมการตามข้อ  ๓.๒  พิจารณา 
     ๓.๔ งานแจ้งค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบ
พร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
     ๓.๕ งานเสนอร่างค าสั่งฯ  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  เพื่อพิจารณาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ๔. งานขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  กรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     ๔.๑ งานน าเรื่องเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาพร้อมทั้งเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อ
ยุติและรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องไปเพ่ือรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๔.๒ งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาด าเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่
กรรม  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดตามความเหมาะสม 
 ๕. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๖. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๗.  งานการลาทุกประเภท 
 ๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ ครู คศ.๑  หัวหน้า 
          ๒. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการลาทุกประเภท 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการลาทุกประเภท 
 ๓. งานกรอกข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูลและให้ความเห็นเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุญาต
การลาฯ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๔. งานกรอกข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูลและให้ความเห็นเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการลาฯ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  หลักเกณฑ์และวิธีการ  พร้อมส่งเรื่องการลาฯ  ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ส่วนราชการก าหนด 
 ๕. งานรวบรวมหลักฐานเอกสารและจัดท าข้อมูลสารสนเทศการลาทุกประเภทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   
 ๖. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการลาทุกประเภท  ตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๗. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 



 

๘.  งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงาน
แต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน   
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน  
การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน   
 ๓. งานร่วมรูปแบบองค์คณะก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน) และก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรฐาน กลยุทธ์ ตามที่ส่วนราชการก าหนด 
 ๔. งานร่วมรูปแบบองค์คณะด าเนินการเผยแพร่มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานการปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)  และมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 ๕. งานร่วมรูปแบบองค์คณะออกแบบการรายงานผลการปฏิบัติตน  การรายงานผลปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน) 
และรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับข้อ  ๓  และเผยแพร่ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  ๖. งานร่วมรูปแบบองค์คณะปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)  และมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน   
 ๗. งานร่วมรูปแบบองค์คณะขับเคลื่อนมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติ
ของผู้ร่วมงาน(คน)  และมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน   และขับเคลื่อนระบบ
การประเมินผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  ตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดม
มิ่ง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge  Management)  ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๘. งานร่วมรูปแบบองค์คณะด าเนินการประเมินประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติตน  ประเมิน
ประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และประเมินประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผล
ปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  ระบบประเมินผล  หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรมและโปร่งใส   
 ๙. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินฯ  และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๑๐. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 
 



 

๙.  งานการประเมินผลการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการประเมินผลการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงาน
แต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน     
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติตน  การ
ปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน     
 ๓. งานร่วมรูปแบบองค์คณะก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติ    มาตรฐาน  นโยบาย  กลยุทธ์  ตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
 ๔. งานร่วมรูปแบบองค์คณะเผยแพร่มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานการปฏิบัติของผู้ร่วมงาน
(คน)  และมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 ๕. งานร่วมรูปแบบองค์คณะออกแบบการรายงานผลการปฏิบัติตน  การรายงานผลปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน) 
และรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับข้อ  ๓  และเผยแพร่ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  ๖. งานร่วมรูปแบบองค์คณะปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)  และมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน   
 ๗. งานร่วมรูปแบบองค์คณะขับเคลื่อนมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติ
ของผู้ร่วมงาน(คน)  และมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน   และขับเคลื่อนระบบ
การประเมินผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติตน  มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  ตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดม
มิ่ง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge  Management)  ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๘. งานร่วมรูปแบบองค์คณะจัดการระบบงานติดตาม  ตรวจสอบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน    
 ๙. งานเสนอร่างค าสั่งฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ  ประเมินประสิทธิผล  ให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนทราบและพิจารณาเป็นไปตามระบบงานติดตาม  ตรวจสอบ  หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลประเมินผล
การปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน) และการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียนในข้อ ๗  
 ๑๐. งานรวบรวมหลักฐานเอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศ  การลงเวลาปฏิบัติราชการ  และหลักฐานเอกสารอ่ืน ที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติตน  การประเมินผลการปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการประเมินผลปฏิบัติงาน
ของแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 ๑๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะด าเนินการประเมินประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติตน  ประเมิน
ประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และประเมินประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผล
ปฏิบัติงาน  ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียนของข้าราชการครู



 

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระบบประเมินผล  หลักเกณฑ์และ
วิธีการ  ด้วยความบริสุทธิ์  ยตุิธรรมและโปร่งใส     
 ๑๒. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการประเมินผลการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของ
ผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๑๓. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๑๐. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานทางวินัยและการลงโทษ 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางวินัยและการลงโทษ 
 ๓. งานรวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  แนวปฏิบัติ  กลยุทธ์  ที่เกี่ยวข้อง  ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 ๔. งานช่วยส่งเสริม นิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนให้มีวินัยในตนเอง  ตลอดจนการป้องกันไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระท าผิดวินัย 
 ๕. งานการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ถือเป็นความลับ ดังนี้ 
      ๕.๑ งานกรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  น าเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการระท าผิด
วินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา 
               ๕.๒ พิจารณาลงโทษทางวินัย  คณะกรรมการตามข้อ ๕.๑ พิจารณาน าเสนอส านวนการสอบสวนฯ  หาก
ปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาให้เป็นไปตามอ านาจ
ที่กฎหมายก าหนด 
      ๕.๓ งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณารายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับแล้วแต่กรณี  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๖. งานการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ถือเป็นความลับ ดังนี้ 
      ๖.๑ งานเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา 
      ๖.๒ งานกรณีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ  ให้น าเสนอร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรายงาน
ต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา 
             ๖.๓ งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการ
สอบสวน  กรณีมีการกระท าผิดวินัยร่วมกัน 
            ๖.๔ งานเสนอส านวนคณะกรรมการฯ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
      ๖.๕ งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณารายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ   



 

เพ่ือเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
 ๗. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานทางวินัยและการลงโทษ  ตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๘. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๑๑. งานการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
 ๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 
 ๒. งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาเมื่อมีการค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  กรณีกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการภายใน
ขอบเขตอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด  ในกรณีต าแหน่งครูผู้ช่วยและต าแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 
 ๓. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย  

๑๒. งานการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการรายงานทางวินัยและการลงโทษ 
 ๒. งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณารายงานการด าเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ได้
ด าเนินการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ   ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๑๓. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี    ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 ๒. งานการอุทธรณ์ให้ถือเป็นความลับ ดังนี้  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  แล้วน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
ก าหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าโรงเรียน 
 ๓. งานการร้องทุกข์ให้ถือเป็นความลับ ดังนี้  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน  แล้วน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนด  เพ่ือพิจารณาใน
กรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๔. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 



 

๑๔. งานการออกจากราชการ 
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี    ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการออกจากราชการ 
 ๒. งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดหรือรับเรื่องการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณาเสนอไปยังผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี 
 ๓. งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการใน
ฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือพิจารณาเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 
 ๔. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๑๕. งานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 ๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศืลม   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียน
ประวัติ 
 ๓. งานจัดท าระบบและการบริการข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 ๔. งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติและข้อสารสนเทศประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕. งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด  
 ๖. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  ตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ  และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๗. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๑๖. งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ๒.  งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



 

 ๓. งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเสนอผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 ๔  งานท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในโรงเรียน 
 ๕. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ  และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๖. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 

๑๗. งานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. งานส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. งานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน วิทยฐานะตามท่ี  
ก.ค.ศ.  ก าหนด 
 ๕. งานรวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส่งไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ๖. งานส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๗. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ  และรายงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 
 ๘. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๑๘. งานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๑. นางสาวมะลิวัลย์   วงค์ภักดี  ครูช านาญการ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
๒. หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
๓. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
๔. หัวหน้างานการจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 



 

๕. หัวหน้างานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๖. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ผู้ช่วยส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
๘. ผู้ช่วยงานการเลื่อนเงินเดือน 
๙. ผู้ช่วยงานการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑๐. ผู้ช่วยงานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๑. ผู้ช่วยงานการออกจากราชการ 
๑๒. ผู้ช่วยงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๓. ผู้ช่วยงาน STEM ศึกษา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
๑๔. ผู้ช่วยงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๑๕.  ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๓. งานร่วมรูปแบบองค์คณะก าหนดแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  การเสริมสร้างสนับสนุน
ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ๔. งานร่วมรูปแบบองค์คณะด าเนินการจัดงาน / โครงการ /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ การเสริมสร้างสนับสนุนขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวงจรการพัฒนา
คุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) และหรือด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. งานส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเอง  การพัฒนางานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๖. งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งจัดการแสดงผลงานผู้มีผลงานดีเด่นและผู้มีคุณงามความดีท้ังภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความตระหนัก  การพัฒนาตน พัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๗. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน เพื่อใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๘. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๑๙. งานการส่งเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการส่งเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 

 ๒. งานรวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  แนวปฏิบัติ  หลักการ  หลักธรรม  ที่
เกี่ยวข้องกับวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 ๓. งานร่วมรูปแบบองค์คณะส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ประพฤติ
และปฏิบัติตนให้ประพฤติและปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   มาตรฐานวิชาชพี  และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ๔. งานร่วมรูปแบบองค์คณะช่วยนิเทศ  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ตรวจสอบ ประเมินผล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ประพฤติปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม 
โดยเฉพาะการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   มาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. งานช่วยการนิเทศ  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนและสังคม  
 ๖. งานรวบรวมรายงานผลและจัดท าสรุปงบหน้าการประพฤติปฏิบัติตน การประพฤติปฏิบัติงานตามระเบียบ
วินัย  คุณธรรมจริยธรรม  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   มาตรฐานวิชาชีพ  และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป   
 ทั้งนี้ การรวบรวมผลและการจัดท าสรุปงบหน้าฯ  ดังกล่าว ใช้แบบรายงานร่วมกับการรายงานผลการปฏิบัติตน  
การรายงานผลปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน ที่งานพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติตน  การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน)  และการปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน ก าหนดก็
ได้  
 ๗. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม  มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ก่อนการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ  และรายงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๘. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๒๐. งานการริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ   พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 ๒. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. งานรวบรวมรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติตน  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติของผู้ร่วมงาน(คน) และผลการประเมินประสิทธิภาพประเมินประสิทธิผล
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายแต่ละงานแต่ละด้านของโรงเรียน พร้อมด้วยหลักฐาน
เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และความเห็นขององค์คณะประเมินฯ  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่น
เรื่องขอและขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และแนวการปฏิบัติที่ก าหนด เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน



 

พิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน และเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการต่อไป 
 ๔. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๕. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๒๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 

๒. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์   
๑. หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
๒. หัวหน้างานการลาทุกประเภท 
๓. หัวหน้างานจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร/สารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร 
๔. เลขานุการ งานกิจการนักเรียน 
๕. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๖. ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. ผู้ช่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. ผู้ช่วยงานแนวทางการจัดการกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
๙. ผู้ช่วยงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. งานร่วมรูปแบบองค์คณะตามวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA)  และหรือด้วยการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. งานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารและเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. งานจัดท าระเบียบวาระการประชุมและรายงานผลการประชุมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ นโยบาย  แนวปฏิบัติ  กลยุทธ์  แผนปฏิบัติงาน / ปฏิทินปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
 ๔. งานร่วมรูปแบบองค์คณะก าหนดแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เกิดการ
พัฒนาตน  พัฒนาผู้ร่วมงาน(คน)  และเกิดพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๕. งานร่วมรูปแบบองค์คณะขับเคลื่อนแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาตน  พัฒนาผู้ร่วมงาน(คน)  และเกิดพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติ  ตามวงจรการ
พัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA ) และหรือด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge  Management) ทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 ๖. งานรวบรวมหลักฐานเอกสารและจัดท าข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตน  พัฒนาผู้ร่วมงาน(คน)  พัฒนางานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 ๗. งานร่วมรูปแบบองค์คณะส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และประเมินผลการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง    



 

 ๘. งานสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๙. รายงานผลปฏิบัติงานและหรือรายงานผลการวิจัยงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ก่อนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินฯ และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 ๑๐. งานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

๒๒. งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ 
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

1) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2) นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี     ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
3) นางนุชจิรา  หลอดทอง   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
 

๒๓. การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
1) นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
1) นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
2) นางนุชจิรา  หลอดทอง   เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 
 

๒๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่2 แผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1 ภาพรวมโครงการ กิจกรรมและงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2565 (ถึง 30 กันยายน 2564) 
 

กรอบงบประมาณ  โครงการ/กิจกรรม 
 

1. รายละเอียด  งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ
ทั้งสิ้น  จ านวน  1, 231,000 บาท จ าแนกตามประเภทของงบประมาณ ดังนี้ 

 
 
 
  
   
 
 
จ าแนกตามรายการ ดังนี้ 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ

ด าเนินงาน 

งบลงทุน เงินนอกงบฯ 

รายหัว ปัจจัยฯ เรียนฟรีฯ ครุภัณฑ ์
ที่ดิน/สิ่ง
ปลูกฯ 

 

1.  บริหารวิชาการ 861,700       
2.  บริหารงานบุคคล        
3.  บริหารงบประมาณ        
4.  บริหารทั่วไป        
5.  บริหารทั่วไป 20% 246,200       
6.  สาธารณูปโภค 123,100       

รวม 1,231,000       
   

**หมายเหตุ     
ค านวณงบประมาณจากจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564       
 จ านวนนักเรียนที่กรอกข้อมูลระบบ DMC     จ านวน 361 คน   (อายุเกิน 1 คน  นักเรียนติดตาม 19 คน)
   
 งบเงินรายหัวค านวณจากยอดนักเรียน จ านวน  341 คน     
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      จ านวน 216 คน 231-15 3,500 =  756,000  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน 125  คน 130-4-1 3,800 =  475,000  
     รวม 1,231,000  
 
ยอดเงิน 70 เปอร์เซ็นต์ ด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2565    
ยอดเงินจริง ยอดท่ีขอ ติดลบ 
861,700 861,700 0 

 
 
 

กลุ่มงาน ร้อยละ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. บริหารงานวิชาการ 70 861,700  
2.บริหารทั่วไป   20 246,200  
2. ส ารองจ่าย (สาธารณูปโภค) 10 123,100  

รวม 100 1,231,000  



 

 
งบหน้าโครงการและรายละเอียดโครงการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 
กลยุทธ์ สพฐ. งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ทั้งระบบ ให้
สามารถจัด
กิจกรรม
พัฒนาทาง
การศึกษาครู
บุคลากร และ
จัดการเรียน
การสอนแก่
นักเรียน ... 

15.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมการพัฒนางาน
บริหาร  บุคคล 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานและ   
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  
วิชาชีพแก่บุคลากร 
-กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนา
การบุคลากร 
- กิจกรรมจ้างบุคลากรด้าน
อาคารสถานที่ 
-กิจกรรมจัดจ้างครูสอน
ภาษาจีน 

ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนา  มีก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน   
ร้อยละ 96 

249,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 
(04) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุป ประมาณการรายจ่าย (งาน/โครงการ) ออกเป็น  4  กลุ่มงาน 

 

กลุ่มบริหาร งาน /โครงการ /กิจกรรม         เป้าหมาย งบประมาณ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
สถานศึกษา สมศ. 

ตัว
บ่งชี้ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  
โรงเรียนทุ่งมน
วิทยาคาร 
 

11.โครงการพัฒนางาน
บริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมการพัฒนางาน
บริหารบุคคล 
- กิจกรรมการศึกษาดูงาน
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการ  วิชาชีพแก่
บุคลากร 
-กิจกรรมอบรม
ประชุมสัมมนาบุคลากร 
- กิจกรรมจ้างบุคลากรด้าน
อาคารสถานที่ 
-กิจกรรมจัดจ้างครูสอน
ภาษาจีน 

ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนามีก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  ร้อยละ 96 

  3,000.- 
 
 
 
 
 
150,000.- 
    
 
96,000.- 

มฐ. ที่ 2 2.1 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.3 
2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่องาน/โครงการ :พัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. : ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ข้อ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่: กลยุทธ์ข้อ3 ส่งเสริมและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาที่:มาตรฐานการศึกษาท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                                                    ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ลักษณะงาน/โครงการโครงการ   :   ต่อเนื่อง     ใหม่ 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC : 02 
งานบริหารที่รับผิดชอบ :ด้านการบริหารงานบุคคล 
ชื่อผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 
                                2. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  
   3. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ :   1   ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน 2565 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  1. กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
                            2. กิจกรรมส่งเสริมการอบรม/ประชุม/สัมมนาพัฒนาตนเองของบุคลากร 

       3. กิจกรรมพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พนักงานราชการ    
                               ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

       4. กิจกรรมศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ของบุคลากร 
       5. กิจกรรมจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ด้านงานอาคารสถานที่)และสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและ 

                               ตรงตามความจ าเป็น 
         6. กิจกรรมจัดจ้างครูสอนภาษาจีน 
         7. กิจกรรมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

       8. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
                  9.ส่งเสริมการมีวิทยฐานะ 

               10.การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ย้ายเข้า – ย้ายออก 
1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือด าเนินการด้านบริการงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระภายใต้กฎหมาย   
ระเบียบ  และจรรยาบรรณ  ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญดังค ากล่าวที่ว่า “ถ้าปราศจากคน องค์กรก็ไม่อาจมี
ได้เพราะคนเป็นผู้สร้างองค์กรขึ้นมา และคนยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ก็
ขึ้นอยู่กับคนในองค์กรเป็นส าคัญ” 



 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานนับตั้งแต่การวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ  ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่   ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการมุ่งให้
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยความพึงพอใจและมีความสุข   
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  มุ่งม่ันที่จะท าให้เกิดผล
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด    โดยใช้หลักคุณธรรม  ความสมานฉันท์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   และการท างานโดย
มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  เป็นต้นแบบ  และตัวอย่างที่ดีงามในการด าเนินชีวิตที่
พอเพียง   เรียบง่าย และมีความสุข  ตามวิถีชีวิตของคนไทยถ้าบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข  องค์กรนั้นๆ ก็
จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 
  1)เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
          2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตามความ 
ต้องการและตรงตามภาระงาน หน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
           3) เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
           4) เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและน าความรู้มา
ปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
           5) ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
           6) ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาสร้างบรรยากาศในการท างานด้วยความ
สมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 
 2.2 ผลลัพท์ (Outcomes)  
 1) ร้อยละ 96 การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
          2) ร้อยละ 100 บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตามความต้องการ
และตรงตามภาระงาน หน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
 3) ร้อยละ 100 บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 4) ร้อยละ 96 บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและน าความรู้มา
ปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 5) ร้อยละ 90 ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 6) ร้อยละ 100  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมขวัญและก าลังใจสร้างบรรยากาศในการ
ท างานด้วยความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 
 
 
 
 



 

3. เป้าหมายของโครงการ 
   3.1 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จ านวน 25 คน ได้รับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนได้รับการบริการในด้านวิชาชีพ 
          2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนตามความต้องการ 
 3.  เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  ยึดหลักคุณธรรม และหลักความพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแก่นแท้ในการท างาน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
 1. กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
          2. กิจกรรมส่งเสริมการอบรม/ประชุม/สัมมนาพัฒนาตนเองของบุคลากร 
 3. กิจกรรมพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พนักงานราชการ    
    ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 
 4. กิจกรรมศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ของบุคลากร 
 5. กิจกรรมจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ด้านงานอาคารสถานที่)และสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและ 
ตรงตามความจ าเป็น 
 6. กิจกรรมจัดจ้างครูสอนภาษาจีน 
 7. กิจกรรมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 9. ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

 10.การส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรทุกด้าน รวมทั้งการย้ายเข้า – ย้ายออก 
 11. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 12. งานวันลา 
 13. งานการไปราชการ 
 14. งานรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ 
 15. ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน 
 16. งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 17. กิจกรรมจัดจ้างครูสอนภาษาจีน 
 18. การสร้างความสมานฉันท์ให้แก่บุคลากรทุกคนให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน  ยึดหลักคุณธรรมในการครองตน 
ครองคน และครองงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ยึดหลักความพอเพียงของในหลวงในการด าเนินชีวิต 
 
 



 

 4.2 กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว(ผู้สอน) จัดจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว(อาคารสถานท่ี)และสรรหาบุคลากร 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

ฝ่ายบริหารและกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2 กิจกรรมการอบรม  ประชุม สัมมนา เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
และคณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 
ช่วงที่ 2  เดือนเมษายน 2564 

ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย/
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 พัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 

5 งานการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 
นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี 

6 ส่งเสริมการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อน 
วิทยฐานะ 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 
นางนุชจิรา หลอดทอง 

7 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวมะลิวัลย์ วงค์ภักดี, 
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม 

8 สร้างความสมานฉันท์ และบรรยากาศใน
การท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

9 งานวันลา เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
นางนุชจิรา  หลอดทอง 

10 งานการไปราชการ เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
นางนุชจิรา  หลอดทอง 

11 งานรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆ เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี
นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 

12 ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ 
นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 

13 ธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 

14 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน  2565 

นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 
นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักด ี

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 
5.1 เงินงบประมาณ ได้มาจาก  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (เงินอุดหนุนรายหัว)  
       จ านวน 249,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเงินบริหาร 20% (จ้างลูกจ้างอาคารสถานที่ 1 ราย) 
       (จัดจ้างครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน 1 ราย) 
5.2 เงินนอกงบประมาณ....เงินบริจาค............. จ านวน.......-........บาท  
      รวม...........................................บาท 
 



 

ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 
 
ที ่ รายการกิจกรรมงานในโครงการ งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ใช้

งบประมาณ 
1. กิจกรรมที่ 1จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาจีน/ลูกจ้าง

ชั่วคราว งานอาคารสถานที่ และสรรหาบุคลากร 
96,000.-   ไตรมาสที่ 1 

- 4 
 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ขออนุมัติด าเนินการจัดจ้าง สรรหาบุคลากรตามความ
จ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 

    

 3.  ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดจ้าง     

 4..  ประเมินผลการปฏิบัติงาน     

 5. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร     

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรม  ประชุม สัมมนา 150,000 - 150,000 ไตรมาสที่ 1  

 1. ปรึกษาผู้บริหาร    -ไตรมาสที่4 

 2. ขออนุมัติต่อผู้บริหารให้บุคลากรเข้ารับการ    
    อบรมประชุม  สัมมนาตามวาระต่างๆ 

    

 3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม  สัมมนา 
    ตามวาระต่างๆ 

    

 4. รวบรวมและจัดท าหนังสือราชการ เ รวบรวม  
    จัดเก็บข้อมูล 

    

 5. ประเมินผลและสรุปรวบรวมการด าเนินงาน     

3. กิจกรรมที่ 3  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
1. ปรึกษาผู้บริหาร 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. บันทึกเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

4. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

5. สรุปรวบรวมการด าเนินงาน 

- - - - 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

ที ่ รายการกิจกรรมงานในโครงการ งบ 
ประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ 

4. กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานด้านการงานบริหารบุคคล 3,000 - 3,000 ไตรมาสที่ 2 

 1. ปรึกษาผู้บริหาร    -ไตรมาสที่ 3 

 2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานส ารวจความ    
    ต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน 
     การใช้งาน 

    

 3. บันทึกเสนอขอซื้อ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์     

 4.  ด าเนินการพัฒนางาน ให้ตรงตามความ 
     ต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับ   
    จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    

 5. ประเมินผลและสรุปรวบรวมการด าเนินงาน     

5. กิจกรรมที่ 5ส่งเสริมการมีวิทยฐานะ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร  
ให้มีวิทยฐานะตามข้ันตอน   

    

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและแจ้ง เกณฑ์การ
ประเมิน 

    

 4.  ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีวิทยฐานะตาม
เกณฑ์ 

    

 5.  ส่งผลงานของบุคลากรรับการประเมิน     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

6. กิจกรรมที่ 6  สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร     

    

 3. ประชุมคณะด าเนินงาน     

 4.  ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและก าลังใจ     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

      

 
 
 
 
 
 



 

 
ที ่ รายการกิจกรรมงานในโครงการ งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ใช้

งบประมาณ 
7. กิจกรรมที่ 7งานวันลา - - - - 

 1. ปรึกษาผู้บริหาร 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. จัดสมุดวันลาให้แก่บุคลากร 
4. ด าเนินงานส ารวจวันลาตามรอบปีงบประมาณ 
5. สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร 

    

8. กิจกรรมที่ 8 งานศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้
บุคลากร 

- - - ไตรมาสที่ 3 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร    เม.ย.64 - 

 2.  วางแผนการด าเนินงาน    มิ.ย.64 

 3. จัดสมุดวันลาให้แก่บุคลากร     

 4.  ด าเนินงานส ารวจวันลาตามรอบปีงบประมาณ     

 5.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

9. กิจกรรมที่ 9 การไปราชการ รวมกับ - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร กิจกรรมที่ 2    

 2.  วางแผนการด าเนินงาน      

 3. ออกค าสั่งไปราชการให้บุคลากร     

 4.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

10. กิจกรรมที่ 10    ครูดีเด่นประเภทต่างๆ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานแจ้งเกณฑ์การ
ประเมินครูดีเด่นประเภทต่างๆ     

    

 3. ด าเนินงานส่งรายงานการขอประเมินครูดีเด่น     

 4.  ด าเนินงานจัดกิจกรรม     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

11. กิจกรรมที่ 11ข้อมูลสารสนเทศ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  วางแผนการด าเนินงานจัดท าข้อมูลบุคลากร       

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     

 4.  จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน     

 5.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     



 

 

ที ่ รายการกิจกรรมงานในโครงการ งบ 
ประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ใช้
งบประมาณ 

12. กิจกรรมที่ 12    ธุรการฝ่ายบุคคล - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานธุรการฝ่ายบุคคล      

 6.  ด าเนินงานจัดท างานรับ – งานส่งหนังสือฝ่ายบุคคลให้
เป็นปัจจุบัน 

    

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

13. กิจกรรมที่ 13  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - - - 

 1.  ปรึกษาผู้บริหาร     

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานแจ้งเกณฑ์การขอเครื่อง
ราชฯประเภทต่างๆ     

    

 3. ด าเนินงานส่งรายงานการขอเครื่องราชฯ     

 4.  ด าเนินงานตามขั้นตอน     

 6.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร     

 รวมทั้งสิ้น 249,000 - - 249,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การประเมินผล 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูล 

ปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

1) ร้อยละ 97 การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหาร
บุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
2) ร้อยละ 100 บุคลากรได้มีความรู้พัฒนา
ความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา  
ตรงตามความต้องการและตรงตามภาระงาน  
หน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
3) ร้อยละ 100 บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
4) ร้อยละ 98 บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จาก
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและน าความรู้
มาปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ 
5) ร้อยละ 90 ส่งเสริมการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
ของบุคลากรเพ่ือเป็นการส่งเสริม สร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
6) ร้อยละ 100  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การส่งเสริมขวัญและก าลังใจสร้างบรรยากาศในการ
ท างานด้วยความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 

2564 1.ครูและบุคลากร
ได้รับการบริการ
ในด้านวิชาชีพ 
2.  ครูและ
บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพของตน
ตามความ
ต้องการ                      
3.  เกิด
บรรยากาศที่ดีใน
การท างาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  ยึดหลัก
คุณธรรม และ
หลักความ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 9 เป็น
แก่นแท้ในการ
ท างาน 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 7.2 ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
 7.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีวัสดุส านักงานใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดเก็บระบบสารสนเทศ และ
รายงานเอกสารส่งหน่วยงานบังคับบัญชา และหน่วยงานอ่ืน 
 7.4 ครู บุคลากร ได้รับการส่งเสริมขวัญและก าลังใจที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                                     ลงชื่อ                                                ผู้เสนอโครงการ        
                                                         (นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
                                       ต าแหน่ง            ครูช านาญการพิเศษ  
 
 
 
                                               ลงชื่อ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ        
                                                         (นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
                                       ต าแหน่ง          ครูช านาญการพิเศษ  
                                                  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
                                              ลงชื่อ                                               ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                           (นายสัจภาส  ส าราญสุข) 
                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
ที่  ๑๔๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

----------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ดี  เก่ง มีวินัย มีจิตสาธารณะ อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหป้ฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ ค าสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ที่ ๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน  
๒๕๖๔ (ค าสั่งพรรณนามอบหมายงาน) แล้วให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุกคน 
ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  

๑.๑  นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๓  นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔  นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
๑.๕  นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ 
              ๑. ก าหนดนโยบายบริหารงานของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
              ๒. วางแผนพัฒนาโรงเรียนและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
              ๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงในการด าเนินงาน  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาในระหว่างการด าเนินงาน 
              ๔. นิเทศ  ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
ทั้งนี้เพ่ือให้วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นจริง 
              ๕. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม ทั้งเลิกโรงเรียน 
     ๖. ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ โรงเรียนSTEM ศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ 
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็น ส าคัญ ต่อการจัดการศึกษา 
     ๗. พิจารณาร่างก าหนด  ระเบียบ  แนวปฏิบัติต่างๆ  เพ่ือใช้ในโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  



 

๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  
    ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา (แทนรองผู้อ านวยการสถานศึกษา) โดยปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และแผนของ
สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่ รองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ

สถานศึกษา 
๓. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
๔. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
๕. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
๖. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอ่ืน 
๘. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การ

ด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
๙. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม ทั้งเลิกโรงเรียน 
๑๐. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
๑๑. นิเทศงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๑๓. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและให้บริการวิชาการแก่

ชุมชน 
๑๔. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๑๕. นิเทศภายในสถานศึกษา การก ากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบริหารงานทั่วไป บริหารงานวิชาการ 

บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานบุคคล 
๑๖. หัวหน้าตรวจสอบการรับ-จ่าย เงินประจ าวัน 
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 



 

๑. กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
๑. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

๒. งานส านักงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
     ๑. นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวิตรี  ชิงชัย    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
๓. งานพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
 ๑. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔. งานวางแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. งานจัดการเรียนการสอน 
 ๑. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๖. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
 ๑. นายสิงห์ชัย  พัฒพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๗. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. งานวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๙. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๑๐. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. นายเฉลย  ตาทิพย์    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๔. นางสาวิตรี  ชิงชัย    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
๑๑. งานนิเทศการศึกษา 
 ๑. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๒. งานแนะแนว 
 ๑. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 



 

๔. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๑๓. งานทะเบียนนักเรียนและการจัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 
 ๑. นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๑๔. งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC 
 ๑. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๑๕. งานระบบข้อมูลสาระสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการศึกษา :EMIS 
 ๑. นางสาวอัจฉริยา   นุราฤทธิ์   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๑๖. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ๑. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๔. นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาวพนิดา  ใจกล้า    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  
๑๗. งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ๑. นางปรารถนา  จงกลาง   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวิตรี  ชิงชัย    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
๑๘. งานประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑๙.งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๐. งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
 ๑. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๒๑. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
 ๑. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๒๒. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๑. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 



 

๒๓. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑. ว่าที่ร้อยโท  สุทธิพงษ์  แฝงบุญ   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๓. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๒๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ ครู คศ.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓. ว่าที่ร้อยโท  สุทธิพงษ์  แฝงบุญ ครู คศ.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๔. นางอัจฉราวดี  บุญแสน ครู คศ.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๕. นางสาวสุนันทา  เชื่อทอง ครู คศ.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
๖. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๗. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก ครูช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
๘. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม ครู คศ.๑           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๙. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ ครู คศ.๑   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๕. งานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๒๖. งานนักเรียนเรียนร่วม 
 ๑. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นางปรารถนา  จงกลาง   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๒๗. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ๑. นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒๘. งาน STEM ศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 ๑. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์   ครู คศ.๑   หัวหน้า 
 ๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางกชนิภา  การบรรจง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๔. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๖. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 ๗. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 ๙. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 ๑๐. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 



 

๒๙. โครงการพิเศษ PLC 
       ๑. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๒. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย  
 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. งานส านักงานด้านการบริหารงานงบประมาณ 

๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงษ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๓. งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 
๑. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๔. งานจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๑. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๕. งานการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๖. งานการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๗. งานการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ   หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๘. งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๙. งานการตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๑๐. งานการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๑. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร :งานวางแผนพัสดุ 
๑. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 
 



 

 
๑๒. งานการก าหนดรูปแบบรายงานหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 

๑. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๑๓. งานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
๑. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๑๔. งานการจัดหาพัสดุ 
๑. นางอณานิการ์   เมธากุลนิธิพงศ์ ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย  

๑๕. งานการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
๑. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๑๖. งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๑๗. งานการเบิกเงินจากคลัง 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๑๘. งานการเก็บเงิน เก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๑๙. งานการน าเงินส่งคลัง 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๒๐. งานการจัดท าบัญชีการเงิน 
๑. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๒๑. งานการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๒๒. งานการจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๒๓. งานตรวจสอบการรับ จ่ายเงินประจ าวัน 
๑. นายสิงห์ชัย  พัฒนาพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 



 

๒๔. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๑. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๒๕. งานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
๑. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๒๖. งานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
๑. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๒๗. งานวางแผนบริหารการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๑. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 

๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
       ๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

๒. งานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๓. งานการวางแผนอัตราก าลัง 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๔. งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๕. งานการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๖. งานการเลื่อนเงินเดือน 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภัคดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๗. งานการลาทุกประเภท 
๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

๘. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน ( คน ) และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยกาโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 



 

๙. งานการประเมินผลการปฏิบัติตน การปฏิบัติของผู้ร่วมงาน ( คน ) และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๑. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  

๑๑. งานการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๒. งานการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๑๓. งานการอุธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๑๔. งานการออกจากราชการ 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๑๕. งานการจัดระบบการจัดท าทะเบียนประวัติ 
๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  

๑๖. งานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  

๑๗. งานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๘. งานการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๙. งานการส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๒๐. งานการริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

๒๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 



 

 
๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 
      ๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๑. นายเฉลย  ตาทิพย์    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
      ๒. ด้านส านักงานบริหารงานทั่วไป 

๑. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

     ๓. งานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 
๑. นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

     ๔. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๑. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๕. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หัวหน้า 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๖. งานวิจัยพัฒนานโยบายและแผน 
๑. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๗. งานจัดระบบการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๘. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๑. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๙. งานธุรการโรงเรียน 
๑. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวพนิดา  ใจกล้า   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

๑๐. งานอาคารสถานที่งานพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๓. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๑๑. งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑. นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 
 



 

 
๑๒. งานรับนักเรียน 

๑. นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๑๓. งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมทั้งเลิกโรงเรียน 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๔. งานประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
๑. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 

๑๕. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๑. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. ว่าที่ร้อยโท สุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๑๖. งานทัศนศึกษานักเรียน 
๑. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๗. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๑. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   เลขานุการ 

๑๘. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดวงนภา ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวจุไรรัตน์  กิตติธรวฒัน์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๑๙. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
๑. นางสาวมะลิวัลย์   วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 
 



 

๒๐. งานส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา 

๑. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๒๑. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หัวหน้า 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๒๒. งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
๑. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดวงนภา ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวจุไรรัตน์  กิตติธรวฒัน์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

๒๓. งานสวัสดิภาพนักเรียน 
๑. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๒๔. งานโภชนาการโรงเรียน 
๑. นางสาวจุไรรัตน์  กิตติธรวฒัน์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางปรารถนา  จงกลาง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๒๕. งานอนามัยโรงเรียน 
๑. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางปรารถนา  จงกลาง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๒๖. งานห้องสมุด 
๑. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๒๗. งานกิจกรรม TO Be Number One  
๑. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๒๘. งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบล 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
 
 



 

๒๙. งานโสตทัศนศึกษา 
๑. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๓๐. งานร้านค้าสวัสดีการโรงเรียน 
๑. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๓๑. โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ ( งานตามนโยบาย สพฐ.) 
๑. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๓๒. งานเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
๑. นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ภักดี  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

๓๓. งานโรงเรียนสีขาว 
  ๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
  ๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๔. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๓๔. งานสถานศึกษาปลอดภัย 
๑. นายสัจภาส  ส าราญสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางปรารถนา  จงกลาง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๔. ว่าทีร่้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๓๕. โครงการประเมินผลการนักเรียนนานาชาติ ( PISA )  
๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๓. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๔. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕. นางปรารถนา  จงกลาง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๓๖. โครงการโรงเรียนสุจริตระดับโรงเรียน 
๑. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 



 

๔. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

๓๗. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA  online) 
๑. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๓๘. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
๑. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางอณานิการ์  เมธกุลนิธิพงศ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
๓. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

๓๙. งานปฏิคมโรงเรียน 
๑. นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ   หัวหน้า 
๒. นางอัจฉราวดี  บุญแสน  คร ูคศ.๑   ผู้ช่วย 
๓. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพนิดา  ใจกล้า   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

๔๐. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๔๑. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero waste school ) 
  ๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจุไรรัตน์  กิตติธรวฒัน์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวพนิดา  ใจกล้า   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

๔๒. งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๑. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๔๓. งานทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๑. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๒. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

ทั้งนี้ให้ยึดค าสั่งมอบหมายงานพรรณนางานโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ที่ ๗๒/๒๕๖๔ ลงวนัที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงานของทีมน า ทีมประสาน ทีมท าขอให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ บังเกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วต่อไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   ๕   เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๔   
   
 
 
                                                          ( นายสัจภาส  ส าราญสุข ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 


