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คําสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๓/๒๕๖๓ 
เร่ือง  แตงต้ังและมอบหมายงานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
******************************************** 

 ดวยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการปฏิบัติงานของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม และเปนการเตรียมความ
พรอมในการปฏิบัติหนาที่พิเศษของกลุมบริหารงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลดี
กับทางโรงเรียน  จึงแตงตั้งและมอบหมายใหขาราชการครู ลูกจางประจํา ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๓  ดังตอไปน้ี 
 

๑. คณะบริหาร 
 

 ๑. นายสุจินต  หลาคํา     ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเรืองยศ  สุภาว          รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
                                                     และกิจการนักเรียน                 รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ      กรรมการ 

 ๔. นางธมน  ชมพูวงค  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงบประมาณ       กรรมการ 
 ๕. นางอาลิตตา เหมเกียรติกลุ   ปฏิบตัิหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ 

  ๖.  นายสาริศฐ  คําทาสี  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
                                           และกิจการนักเรียน                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑. จัดระบบการบริหาร 

  ๑) ศึกษาวิเคราะหโครงสราง  ภารกิจ  การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
  ๒) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  ระบบการทํางานและ   
การบริหารงานของสถานศึกษา 
  ๓) นําเสนอคณะกรรมการหนวยงานตนสังกัด  พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงสวนราชการ ใน
สถานศึกษา 
  ๔) ประกาศและประชาสัมพันธใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
  ๕) ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด 
  ๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

 ๒. พัฒนาระบบโครงสรางองคกร 
  ๑) ศึกษา  วิเคราะห  ขอมูล  สภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกรของ 

สถานศึกษา 
  ๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง  ภารกิจ  บุคลากร  เทคโนโลยี  และกลยุทธ 
ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา 
  ๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถทีเ่หมาะสมกับโครงสรางภารกิจ
เทคโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษา 



๒ 
 

  ๔) กําหนดเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  ตัวช้ีวัด  ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรเปนระยะ ๆ  อยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 
  ๖) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓. อํานวยการ กํากับ ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา เสนอแนะ แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนแกทางราชการ 
 

๒. คณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะบริหาร 
 

 ๑. นายเรืองยศ  สุภาว    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางธมน  ชมพูวงค    กรรมการ 
 ๔. นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล          กรรมการ 
  ๕. นายกฤตชัย  แปนโสม    กรรมการ 
 ๖. นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ   กรรมการ 
  ๗. นายวัฒนะ  สะดวก                     กรรมการ 
  ๘. นายโชคชัย  สามสี    กรรมการ 
  ๙. นางชิดชนก  คําทาสี    กรรมการ 
  ๑๐. นางอําพร สะดวก    กรรมการ 
 ๑๑. นางอรชร โคตพันธ    กรรมการ  
 ๑๒. นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร   กรรมการ 
 ๑๓. นายสาริศฐ  คําทาสี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. นางสถาพร  ทําทอง           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี  
 ใหคําปรึกษาหารือ  เสนอแนะการปรับปรุงและแกไขปญหาในดานตาง ๆ แกคณะบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ  
การบริหารงานราชการตาง ๆ ในโรงเรียน 
 

๓. กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 

๑. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
     ให นายเรืองยศ  สุภาว   ตําแหนง  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) เปนประธานคณะกรรมการกลุมบริหารงานโดยตําแหนง 
 ๒) รับผิดชอบหนวยงานตาง ๆ  ของกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการ
เกี่ยวกับงานตาง ๆ ของกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  
 ๓) ดูแล  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๔) สรุปความเห็นในหนังสือราชการ เพื่อเสนอผูอํานวยการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 
 ๕) ตรวจสอบความเรียบรอย ถูกตอง  ครบถวนสมบูรณของเอกสาร  หลักฐาน  หนังสือราชการที่จะให
ผูอํานวยการลงนาม 



๓ 
 

 ๖) รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  และพัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ประสานงานฝายตาง ๆ ของกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน กับบุคคลภายในโรงเรียน และกับบุคคลหรือ
หนวยงานตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน 
 ๗) ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนและเสนอความดี
ความชอบใหแกบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๘) เปนกรรมการที่ปรึกษาของฝายบริหารเกี่ยวกับงานตาง ๆ ของโรงเรียน 
 ๙) จัดรวบรวม  จัดทําสถิติขอมูล  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  แผนปฏิบัติการงานกลุมบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน  รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ 
 ๑๐) รวบรวมขอมูล  ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๑๑) ใหบริการแกผูมาติดตอกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
๒. หัวหนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
     ให   นายสาริศฐ  คําทาสี ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
๑) เปนที่ปรึกษาของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน เกี่ยวกับงานตาง ๆ   
๒) รับผิดชอบงานตาง ๆ ของกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน จากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน 

บุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๓) ชวยรองกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๔) ทําหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  เมื่อรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน

บุคคลและกิจการนักเรียน ไมไดมาปฏิบัติราชการ 
 ๕) ติดตอประสานงานดานอํานวยการกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ๖) ใหบริการแกผูมาติดตองานราชการกับกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
๓. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๑) นายเรืองยศ  สุภาว     ประธานกรรมการ 

๒) นายสาริศฐ  คําทาสี                        รองประธานกรรมการ 
๓) นางสถาพร  ทําทอง     กรรมการ 
๔) นางสาวจินตนา  คงเสนะ    กรรมการ 
๕) นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา     กรรมการ 
๖) นางสาวบัวลิน  พันธแกน    กรรมการ 
๗) นายโชคชัย  สามสี     กรรมการ 
๘) นางชิดชนก  คําทาสี            กรรมการ 
๙) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง    กรรมการ 
๑๐) นางปนัดดา  หลาคํา     กรรมการ 
๑๑) นายบรรจบ  ลําดวน     กรรมการ   
๑๒) นายประสบพร  ชูช่ืน     กรรมการ 
๑๓) นายศุภชัย  บุญทาทอง    กรรมการ 



๔ 
 

๑๔) นายธีรพล  โททัสสะ     กรรมการ 
๑๕) นางสุทิศา  ไชยโชติ     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖) นางธนิกานต  ไขแสง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๗) นางสาวนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการ งานแผนงานและงบประมาณของสถานศึกษาและระเบียบ  กฎหมาย    

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 ๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ งานแผนงานและงบประมาณ ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ  โดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม 
 ๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู  ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานธุรการ  งานแผนงาน

และงบประมาณ ตามระบบที่กําหนดไว 
 ๔) จัดหา  Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการ งานแผนงานและ

งบประมาณ ไดตามระบบที่กําหนดไว 
 ๕) ดําเนินการงานธุรการ งานแผนงานและงบประมาณ ตามระบบที่กําหนดไว  โดยยึดหลักความถูกตองรวดเร็ว 

ประหยัดและคุมคา 
 ๖) เปนกรรมการที่ปรึกษา  ใหคําแนะนํา  ใหขอเสนอแนะแกโรงเรียนในดานกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการ
นักเรียน 
 ๗) เปนกรรมการพิจารณา  การวางแผน  กําหนดโครงสรางของงาน  หนาที่ความรับผิดชอบ การควบคุม
การทํางาน  ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเปาประสงคที่ตั้งไว  และปรับปรุงแกไขกลุมบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน 
 ๘) เปนกรรมการวางแผนกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนของโรงเรียน แผนการปฏิบัติการของ
กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  จัดทําแผนปฏิบัติการ งาน / โครงการของ
กลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 ๙) ติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ใหคําปรึกษาในการวิเคราะหปญหา  
หาทางแกไขปรับปรุงพัฒนากลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

๔. งานบริหารบุคคล 
 

     ให    นายเรืองยศ  สุภาว     ที่ปรึกษา 
 ๑) นางสถาพร  ทําทอง       ประธานกรรมการ 
        ๒) นางสาวจินตนา  คงเสนะ   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา   กรรมการ 
 ๔) นางสาวบัวลิน  พันธแกน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๔.๑ วางแผนอัตรากําลังและตําแหนง 

    ๑) วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
    ๒) จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑที่  ก.จ.จ.  กําหนด 
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    ๓) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ  หนวยงานตนสังกัด 
    ๔) นําเสนออัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 
    ๕) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ

นําเสนอ  ก.จ.จ. จังหวัด  และหรือ ก.จ. แลวแตกรณี  พิจารณาอนุมัติ 
    ๖) ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ขอกําหนดตําแหนง 

เพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัด 
    ๗) ประเมินขอตําแหนงเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจาก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.จ.  กําหนด 
    ๘) สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนด
ตําแหนงเพิ่มขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอ ก.จ.จ. เพื่อนําเสนอหนวยงานตนสังกัด
พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงต้ัง 
 
 ๔.๒ สรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
     ๔.๒.๑ ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก ก.จ.จ.  หนวยงานตนสังกัดตามระเบียบดังน้ี 
    ๑) การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษใน
ตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.จ.จ.  
กําหนด 
    ๒) การบรรจุแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูเช่ียวชาญระดับสูง 

        (๑) ใหสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงตอการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจาก  และขออนุมัติตอหนวยงานตนสังกัด 

  (๒) เมื่อ  ก.จ.จ. อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงวิทยฐานะ 
และใหไดรับเงินเดือนตามที่  ก.จ.จ.กําหนด 
     ๔.๒.๒ การจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว ดําเนินการตามระเบียบดังน้ี 
    ๑) กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ  วิธีการที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
    ๒) กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา  ภายใต
หลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
     ๔.๒.๓ แตงต้ัง  ยาย  โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นแนว
ทางการปฏิบัติ 
       (๑) เสนอคํารองขอยายไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  เพื่อดําเนินการเสนอ  ก.จ.จ. 
เพื่อพิจารณาอนุมัติคํารองของผูประสงคยายและผูรับยายแลวแตกรณี 
       (๒) บรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจากสถานศึกษาอื่น
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       (๓) รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  
ศรีสะเกษ  เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติตอไป 
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    ๒) โอนหรือเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
       (๑) เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินไปยังองคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อดําเนินการตอไป 
       (๒) บรรจุแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.จ.จ. หรือ ก.จ. จังหวัดกําหนด 
    ๓) บรรจุกลับเขารับราชการ 
       (๑) กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  (มาตรา ๖๕)  ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับ
ราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน  ๔  ป  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแตงต้ัง 
       (๒) กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎมายวาดวยการรับราชการทหาร  
(มาตรา ๖๖)  ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด  ๑๘๐  วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร  ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแตงต้ัง 
       (๓) กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (มาตรา  ๖๗)  สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  ที่ตองการจะรับ เขารับราชการเสนอเรื่องไปให  ก.จ.จ. 
หรือ ก.จ หรือผูที่ ก.จ.จ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแตงต้ัง 
    ๔) รักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 
        กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหรองผูอํานวยการที่สถานศึกษารักษาการแทน  ถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดแตงต้ังรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาการแทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสม  ใหนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด  แตงต้ังขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน  (มาตรา ๕๔ แหงกฎหมายบริหาร
ราชการกระทรวงมหาดไทย) 
       กรณีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลงหรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา ๕๓  สั่งใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง 
 ๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
     ๔.๓.๑ งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑) พัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ 
       (๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูที่ไดรับการสรรหา  และบรรจุ
แตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
       (๒) แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ
การประเมินผลงาน ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  กอนมีการมอบหมายหนาที่ให
ปฏิบัติงาน 
       (๓) ดําเนินการติดตาม  ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและ
ตอเน่ือง 
     ๒) การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ  (ม.๗๙) 
       (๑) ศึกษา  วิเคราะห  ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษาและสถานศึกษา 
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       (๒) ดําเนินหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
     
    ๓) พัฒนากอนเลื่อนตําแหนง  (ม.๘๐) 
       (๑) ศึกษา วิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง  ลักษณะงานตามตําแหนงที่ไดรับ
การปรับปรุงกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
       (๒) ดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
       (๓) ติดตาม  ประเมินการพัฒนา 
    ๔) การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ  (ม.๕๕) 
       (๑) ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.จ.  กําหนด 
       (๒) รายงานผลการดําเนินงานไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
    ๕) เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
       (๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
       (๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ  ก.จ.จ. วาดวยการเลื่อน
เงินเดือน 
       (๓) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลือ่นเงินเดือนขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  กรณีสั่งไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา          
ตองช้ีแจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 
      กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความตาย
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.จ.จ.  กําหนด 
       (๔) รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  เพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป 
    ๖) เลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
       (๑) แจงช่ือผูตายและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการตาย อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติราชการ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  เพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
       (๒) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ 
       (๓) รายงานผลการดําเนินการไปยังองคการบรหิารสวนจังหวัด  เพื่อดําเนินการตอไป 
    ๗) เลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
       (๑) ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงานหรือ
ปฏิบัติงานวิจัยจากสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม ฯลฯ 
       (๒) ดําเนินพิจารณาตามระเบียบที่  ก.จ.จ. กําหนด 
       (๓) สั่งเลื่อนเงินเดือนสําหรับผูที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
       (๔) รายงานผลการดําเนินการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด   
 
 



๘ 
 

           ๘) เพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 
       (๑ ) กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง  หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กจ.จ.กําหนด 
       (๒ ) กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายไดของ
สถานศึกษา  ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
    ๙) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
       (๑) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน  ๒  ฉบับ 
       (๒) สถานศึกษาเก็บไว ๑  ฉบับ สงเก็บรักษาไวที่องคการบริหารสวนจังหวัด ๑  ฉบับ 
       (๓) เปลี่ยนแปลง  บันทึกขอมูลลงในทะเบียนประวัติ 
    ๑๐) การแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
       (๑) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประสงคขอแกไข วัน  เดือน       
ปเกิด  ย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนด  โดยแนบเอกสารตอผูบังคับบัญชาข้ันตน ประกอบดวยสูติบัตร  ทะเบียนราษฎร  
หลักฐานทางการศึกษา 
       (๒) ตรวจสอบความถูกตอง 
       (๓) นําเสนอไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขออนุมัติการแกไขตอ ก.จ.จ. 
       (๔) ดําเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ 
       (๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     ๔.๓.๒ งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ 

          ๑) ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ 
    ๒) ดําเนินการในการเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
    ๓) จัดทําทะเบียนผูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราช 
อิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ  และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
     ๔.๓.๓ การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
    ๑) ผูขอมีบัตรกรอกรายระเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง  ๆโดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 
    ๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง 
    ๓) นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว  โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ  โดยคุม
ทะเบียนประวัติไว 
    ๔) สงคืนบัตรประจําตัวสถานศึกษา 
     ๔.๓.๔ งานขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาตอ  ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒน และการจัดสวัสดิการ  
ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ 
 ๔.๔ วินัยและการรักษาวินัย 
     ๔.๔.๑ กรณีความผิดวินัยไมรายแรง 
    ๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริง
และความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง 
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    ๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทํา
ผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิด
วินัยไมรายแรง 
    ๓) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
    ๔.๔.๒ กรณีความผิดวินัยรายแรง 
    ๑) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา ๕๓  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.จ. 
    ๒) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามาตรา ๕๓  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการพิจารณาให  ก.จ.จ. จังหวัดพิจารณาลงโทษ 
    ๓) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา ๕๓  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ  ก.จ.จ. จังหวัด 

๓) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
    ๔.๔.๓ การอุทธรณ 
    ๑) การอุทธรณกรณีความผิดวินัย 
         กรณีการอุทธรณความผิดวินัยที่ไมรายแรง  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ย่ืนเรื่องของอุทธรณตอ ก.จ.จ. จังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.จ. 
กําหนด 
         กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ย่ืนเรื่อง
ขออุทธรณตอ ก.จ. ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.จ. กําหนด 
    ๒) การรองทุกข 
          กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ  
ก.จ. ภายใน  ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
     ๔.๔.๔ การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย 
    ๑) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 
    ๒) ดําเนินการใหความรู  ฝกอบรม  การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ  ในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
    ๓) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส  ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชากระทํา
ผิดวินัยตามควรแกกรณี 
 ๔.๕ งานออกจากราชการ 
     ๔.๕.๑ การลาออกจากราชการ 
    ๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
    ๒) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
     ๔.๕.๒ การใหออกจากราชการ  กรณีไมพนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมตํ่ากวาเกณฑที่  ก.จ. กําหนด 
    ๑) ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
เขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในกฎ  ก.จ. กําหนด 
    ๒) ดําเนินการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
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    ๓) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ 
    ๔) รายงานองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 
     ๔.๕.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
    ๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
    ๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  
หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขอราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    ๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
   ๔.๕.๔ การใหออกจากราชการไวกอน 
    ๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีที่ครูผูชวย  
ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา (เวนแตไดกระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 
    (๒) รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังองคการบริหารสวน
จังหวัด 
     ๔.๕.๕ การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
    ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.จ.จ.  กําหนดและรายงานการออกจากราชการไป
ยังองคการบริหารสวนจังหวัดนอกจากดําเนินการตามทีก่ําหนดในกฎ  ก.จ.จ. แลวยังสามารถดําเนินการได  ดังตอไปน้ี 
    ๑) กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ 
         (๑) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเน่ืองมาจากการเจ็บปวย 
         (๒) ถาผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเมื่อเหน็วาไมสามารถปฏิบัติราชการ 
         (๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
    ๒) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 
         (๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจ    
จะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ 
         (๒) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
    ๓) กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป 
         (๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูขาดคุณสมบัติ  ตามขอ  ๑  ออกจากราชการ 
         (๒) รายงานสั่งใหออกจากราชการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
      ก. กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  (ม. ๓๐ (๓)) 
          -  ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยวา ครูผูชวย  ครู และบุคลกลากรทางศึกษาอื่นใดเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม.๓๐ (๓)) 
          -  ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ  ก.จ.จ. จังหวัด 
          -  เมื่ อ ก.จ.จ. จังหวัดมีมติ เห็ นวาเปนผู ขาดคุณสมบั ติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ (๓)               
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ 
      ข. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม 



๑๑ 
 

          -  ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูชวยครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
          -  ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ไมเปนผูหยอนความสามารถไมบกพรองในหนาที่ราชการ หรือเปนผูประพฤติตน
เหมาะสม  ใหสั่งยุติเรื่อง  แตถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษา  เห็นวาเปนผูหยอนความสามารถ
บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม  ใหสงเรื่องไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อเสนอ  ก.จ.จ. 
จังหวัดพิจารณา 
          -  เมื่อ  ก.จ.จ.  จังหวัดมีมติใหผูน้ันออกจากราชการใหผูอํานวยการสถานศึกษา  
สั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนคุณ   
  ๔.๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง 
    ๑)  ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง  กรณีมีเหตุ    
อันควรสงสัยอยางย่ิงวาครูผูชวย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไดมีการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงแตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง  ถาใหรับราชการตอไปจะทําใหเสียหายตอทางราชการ
อยางรายแรง 
    ๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเสนอ 
ก.จ.จ. จังหวัด 
    ๓) เมื่อ ก.จ.จ. จังหวัดมีมติใหผูน้ันออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่       
ถูกสอบสวนขางตน  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ  เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
     ๔.๕.๗ กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกใน
ความผิดที่ไดรับกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ  เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเมื่อ
ปรากฏวาครูผูชวย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ไดรบัโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๒) รายงานผลการสั่งใหออกจากราชการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 ๕. งานสารบรรณ 

 
     ให   ๑) นายเรืองยศ  สุภาว           ที่ปรึกษา 
 ๒) นางสถาพร  ทําทอง    ที่ปรกึษา 
 ๓) นางสุทิศา  ไชยโชติ    หัวหนา 
 ๔) นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
 ๕) นางสาวนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท  เลขานุการ 
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๑) รับและลงทะเบียน  รับสงหนังสือราชการ  เสนอหนังสือราชการเพื่อสั่งการใหทันกําหนดเวลา 
 ๒) ราง  พิมพ  เสนอ  โตตอบหนังสือราชการ  คําสั่ง  ฯลฯ  รวมทั้งเวียนหนังสือราชการที่สั่งการแลว 
 ๓) เกษียนหนังสอื  หรือใหความเห็นในหนังสือราชการ  เสนอผูอํานวยการผานรองผูอํานวยการสถานศึกษา
กลุมบริหารงานอํานวยการ 
 ๔) ติดตอประสานงานกลุมบริหารงานอํานวยการกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 



๑๒ 
 

 ๕) บริการจัดพิมพเอกสาร ขอมูลตามที่บุคลากรหรอืผูบรหิารสัง่การ  มอบหมายเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 
 ๖) ใหบริการแกผูมาติดตองานกับกลุมบริหารงานอํานวยการ 
 ๗) บันทึกการประชุมครู จัดพิมพ  โรเนียว ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม 
 ๘) สํารวจหนังสือที่จะขอทําลายประจําปและการดําเนินการขอทําลายตามระเบียบ 
 ๙) ควบคุม  ตรวจสอบหนังสือราชการที่เก็บไวในฝาย  หมวดและงานอื่น ๆ ใหเก็บรักษาไวตามระเบียบ 
 ๑๐) ใหบริการแกผูมาติดตองานกับกลุมบริหารงานอํานวยการ 
 ๑๑) เก็บรักษา  แยกประเภทหนังสือเปนหมวดหมู  สามารถติดตาม  สืบคนเรื่องไดงาย 
 ๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑๓) การประสานงานราชการกับองคการบริหารสวนจังหวัดและหนวยงานอื่น 
   ๑๓.๑) จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา 
   ๑๓.๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา 
   ๑๓.๓) ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือ  เพื่อสงเสริม  
สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑๓.๔) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 
   ๑๓.๕) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่เกี่ยว 
ของกับสถานศึกษา 
   ๑๓.๖) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษาและองคการ
บริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง 
 
 ๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
        ให ๑) นายเรืองยศ  สุภาว     ประธานกรรมการ 

๒) นายสาริศฐ  คําทาสี     รองประธานกรรมการ 
๓) นางสถาพร  ทําทอง     กรรมการ 
๔) นางสาวจินตนา  คงเสนะ    กรรมการ 
๔) นางสาวบัวลิน  พันธแกน    กรรมการ 
๕) นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา     กรรมการ 
๖) นางสุทิศา  ไชยโชติ                             กรรมการและเลขานุการ 
๗) นางสาวนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

๑) ประสานงานระหวางโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒) ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุม รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการประชุม จัดการประชุมและบันทึก

การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนปจจุบันใหเปนระบบเรียบรอย 
            ๓) จัดทําขอมูลของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนปจจุบัน 
 ๔) จัดระบบงานสารบรรณและงานธุรการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนปจจุบัน 
 ๕) รวบรวมหนังสือ  ระเบียบ  คําสั่ง  และแนวปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานใหเปนปจจุบัน 
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 



๑๓ 
 

 ๘. งานสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 

๘.๑ งานชุมชนและภาคีเครือขาย 
  ๑) นายเรืองยศ  สุภาว                           ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสาริศฐ  คําทาสี     รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายโชคชัย  สามส ี     กรรมการ 
  ๔) นางชิดชนก   คําทาสี     กรรมการ 
 ๕) นางสถาพร  ทําทอง     กรรมการ 
  ๖) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง    กรรมการ 
 ๗) นางปนัดดา  หลาคํา     กรรมการ 
  ๘) นายบรรจบ  ลําดวน     กรรมการ 
  ๙) นายประสบพร  ชูช่ืน     กรรมการ 
  ๑๐) นางสุทิศา  ไชยโชติ     กรรมการ 
  ๑๑) นายศุภชัย  บุญทาทอง    กรรมการ 
  ๑๒) นางธนิกานต  ไขแสง     กรรมการ 
  ๑๓) นายธีรพล  โททัสสะ     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา    กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวจินตนา  คงเสนะ    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖) นางสาวบัวลิน  พันธแกน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๑๗) นางสาวนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังน้ี 

  ๑) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย 
  ๒) จัดทําแผนงาน โครงการ ปฎิทิน และปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนเพื่อจัดสรรงบประมาณ

ตามนโยบายของโรงเรียน 
  ๓) รวบรวม วิเคราะหขอมูลชุมชน 
  ๔) ใหบริการชุมชนดานความรู ขาวสาร ช้ีแจง ทําความเขาใจ ในคาใชจายเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ตลอดจนเงินอืน่ ๆ 
  ๕) ประสานงาน ใหความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา ผูนําชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ ในการจัด

กิจกรรม ช้ีแจง ทําความเขาใจ ในคาใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนเงินอื่น ๆ 
  ๖) สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหารสถานศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา 
  ๗) ปฏิบัติหนาที่อื่น  ตามที่ดีรับมอบหมาย 

 
๘.๒ งานปฏิคมโรงเรียน 

  ๑) นายเรืองยศ  สุภาว      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสาริศฐ  คําทาสี                        รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสถาพร  ทําทอง      กรรมการ 
 ๔) นางสาวจินตนา  คงเสนะ     กรรมการ  

  ๕) นางสุทิศา  ไชยโชติ      กรรมการ 



๑๔ 
 

 ๖) นางสาวบัวลิน  พันธแกน     กรรมการ 
 ๗) นางสาวสุวรรณดี   ลาคํา     กรรมการและเลขานุการ 
    ๘) นางสาวธันยพร  สงัขแกว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๘) นางมัณฑนา  จันทเสน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวจารุวรรณ  นาหอม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังน้ี 

  ๑) จัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทิน และปฏิบัติงานปฏิคม เพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย 
ของโรงเรียน 

          ๒) ใหการบริการ ตอนรับ และแนะนําแกบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตาง ๆในโรงเรียน 
        ๓) ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และบริการ แกบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน  ในการจัดกิจกรรม

สังสรรคตาง ๆที่โรงเรียนจัดข้ึน โดยใหประสานงานกับกลุมบริหารงานฯ/กลุมสาระการเรียนรู และงานตาง ๆที่
เกี่ยวของ 

        ๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย 
  
๙. งานเวรยาม-รักษาความปลอดภัย 

  ๑) นายเรืองยศ  สุภาว      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสาริศฐ  คําทาสี                        รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสถาพร  ทําทอง      กรรมการ 
 ๔) นางสาวจินตนา  คงเสนะ     กรรมการ  

  ๕) นางสุทิศา  ไชยโชติ      กรรมการ 
 ๖) นางสาวบัวลิน  พันธแกน     กรรมการ 
 ๗) นางสาวสุวรรณดี   ลาคํา     กรรมการและเลขานุการ 
    ๘) นางสาวนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังน้ี 

  ๑) จัดทําแผนงาน ปฏิทิน เวรยาม-รักษาความปลอดภัยตามนโยบายของโรงเรียน 
          ๒) จัดทําคําสั่งเวรยาม-รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน-กลางคืน ตามนโยบายของโรงเรียน 
        ๓) ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และบริการ แกบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน  ในการจัดกิจกรรม

สังสรรคตาง ๆที่โรงเรียนจัดข้ึน โดยใหประสานงานกับกลุมบริหารงานฯ/กลุมสาระการเรียนรู และงานตาง ๆที่
เกี่ยวของ 

        ๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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