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ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวิเชียร  บุญมาก 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบุคคล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบุคคล 
นางอรุณ  อึ้งไชยพร 

หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล 
นางภฤดา  เลียบสูงเนิน 

คณะกรรมการทีป่รึกษาฝ่ายงานบุคคล 
 

คณะกรรมการทีป่รึกษาฝ่ายงานบุคคล 

งานประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร 
2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน 
3. นางไพรวัลย์  นิลโชต ิ
4. นางปุณยนุช  พิมพานราทร 
5. นายราเชนทร์  พะวงษ์ 
6. นางสุวรรณี  กระจาย 

งาน ID - PLan 
1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร ์
2. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก 
3. นายชวัลวิชญ์  ทิพราช 

 

งานบุคคล 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร 
2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน 
3. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร ์
4. นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต์ 
5. นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล 
6. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา 
7. นางไพรวัลย์  นิลโชต ิ
8. นายราเชนทร์  พะวงษ ์
9. นางสาวพันธ์เครือ  เจรญิ 
10. นางปุณยนุช  พิมพานราทร 
11. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก 
12. นางสาวธาริณี  สิทธิ 
13. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ ์
14. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย 
15. นางสุวรรณี  กระจาย 
16. นางสาวหัสญา  ไชยปญัญา 
17. นางสาววริศรา  พรหมคณุ 
18. นายชวัลวิชญ์ ทิพราช 
 

 

งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา 
2. นายชวัลวิชญ์  ทิพราช 

 
งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ ์
2. นายปรัชญากร  อินทร์วัน 

 

งานวินัยและรักษาวินัย/ 
งานการออกจากราชการ 

1. นายจรรยวรรธน ์ เจตนริศฐกานต์ 
2. นางสาวธาริณี  สิทธิ 

 
งานพัฒนาบุคลากร 

1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร 
2. นางไพรวัลย์  นิลโชต ิ
3. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา 

 

งานเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและ 
ครูโรงเรียนก าแพง 

1. นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล 
 

งานประกันอุบัติเหต ุ
1. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก 
2. นางสาวธาริณี  สิทธิ 

 

งานประสานชมรมครูและบุคลากรเก่า 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร 
2. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก 
3. นางณฐพร  ศรีบูรณ ์
 

งานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัตริาชการ 
1. นางสุวรรณี  กระจาย 
2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ 

 

งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง/งาน
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
1. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน 
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจรญิ 
3. นางไพรวัลย์   นิลโชต ิ

 
งานสารบรรณโรงเรียน 

1. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย 
2. นางสาวหัสญา  ไชยปัญญา 
 

งานสหวิทยาเขตปราสาท 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล 
2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ 

 
งานการจัดท าทะเบยีนประวัติข้าราชการ
ครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศกึษา 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ ์
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจรญิ 
3. นางสาววริศรา  พรหมคุณ 

 

ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
      นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล 

 

งานสารบรรณและเลขานุการฝา่ย 
1. นางสุวรรณี  กระจาย 
2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ 
 



ฝ่ายงานบุคคล 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบุคคล 
....................................     
หน้าที ่

1.  วางแผน ก าหนดนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน   และเป้าหมายของฝ่ายงานบุคคล 
2.  รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ ฝ่ายบริหารงานบุคคล    

         3.  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ายงานบุคคล 
4.  จัดท าแผนภูมิการบริหารงานของฝ่ายงานบุคคล 
5.  จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานบุคคล 
6.  จัดท าพรรณนางานของฝ่ายงานบุคคล 
7.  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายงานบุคคล 
8.  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
9.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานในฝ่ายงานบุคคล  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

            ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 
10. ก ากับติดตามการด าเนินงานของฝ่ายงานบุคคลและกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน ให้เป็นไปตาม   

      แผนงาน/โครงการ 
11.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายงานบุคคล เพ่ือพิจารณาความดี ความชอบ 
12.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายงานบุคคลในรอบปี 
13.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายงานบุคคล 
 1. นางอรุณ  อ้ึงไชยพร    ครู                ประธานกรรมการ 
 2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน   ครู            รองประธานกรรมการ 
 3. นางปุณยนุช  พิมพานราทร        ครู      กรรมการ 
 4. นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล   ครู      กรรมการ 
 5. นายราเชนทร์  พะวงษ์        ครู      กรรมการ 
 6. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์    ครู      กรรมการ 
 7. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก    ครู      กรรมการ 
 8. นางสาวธาริณี  สิทธ ิ    ครู      กรรมการ 
 9. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย   ครู      กรรมการ 
 10. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์   ครู      กรรมการ 
 11. นางไพรวัลย์  นิลโชติ    ครู      กรรมการ 
 12. นายจรรยวรรธน์  เจตนรศิฐกานต์   คร ู    กรรมการ 
 13. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ    ครู      กรรมการ 
 14. นางสาวสุดาวรรณ กันทะมา   ครู       กรรมการ  
 15. นายปรัชญากร  อินทร์วัน   ครู       กรรมการ 
 16. นางสาวหัสญา  ไชยปัญญา         ครูธุรการ    กรรมการ 
 17. นายชวัลวิชญ์  ทิพราช         ครูผูช้่วย    กรรมการ 
 18. นางสาววริศรา  พรหมคุณ       ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 



 19. นางสุวรรณี  กระจาย       ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลาขานุการ 
 

หน้าที ่
1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ม.79)  
- ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (ม.80)  
- ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55)  

2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
4. การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขอ

อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน
วิทยพัฒน์ และสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดท าหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูลูกจ้าง แล้วรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบ 

8. จัดท าหลักฐานการมา  ลา  ขาด  ไปราชการ  มาสาย  ของบุคลากร 
9. รวบรวม ทวงถาม ใบลา สถิติการลา ขาด มาสาย ลงในทะเบียนข้อมูลวันลาและเสนอใบลาให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติตามระเบียบการลา 
10. รายงานวันลาประจ าปีงบประมาณ 
11. ส ารวจเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกวัน และด าเนินการตามข้อตกลงที่โรงเรียนก าหนด 
12. บริการแบบฟอร์มการลาทุกประเภท 

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบุคคล 
 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร  ครู  

หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล 
 นางภฤดา  เลียบสูงเนิน  ครู  
หน้าที ่

1.  วางแผน ก าหนดนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน และเป้าหมายของฝ่ายงานบุคคล 
2.  รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของฝ่ายงานบุคคล  
3.  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ายงานบุคคล  

 4.  จัดท าแผนภูมิการบริหารงานของฝ่ายงานบุคคล  
5. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานบุคคล  
6. จัดท าพรรณนางานฝ่ายงานบุคคล  



7. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายงานบุคคล  
8. ร่วมเปน็คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
9. ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานในฝ่ายงานบุคคลการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
10. ก ากับติดตามการด าเนินงานของฝ่ายงานบุคคล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานให้เป็นไปตาม

แผนงาน/โครงการ 
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายงานบุคคลเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 
12. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายงานบุคคล ในรอบปี  

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
1. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  1. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน   ครู      หัวหน้า  
  2. นางไพรวัลย์  นิลโชติ        คร ู     ผู้ช่วย 
  3. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ   คร ู     ผู้ช่วย 

หน้าที ่
1. ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวตามต าแหน่ง 

ที่ขาดแคลน 
2. ด าเนินการโอน การย้ายต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28 
3. รายงานการบรรจุ แต่งตั้ง และส่งข้อมูลประวัติไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

.        วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
 4.  จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ    
      คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 
 5.  น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา / น าแผนอัตราก าลัง   
      ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 6.  สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  ขอเลื่อนวิทยฐานะ  ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง   
     ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงาน      
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ  ขอเปลี่ยแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง  ขอก าหนดต าแหน่ง 
      เพ่ิมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด 
 8.  ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง  เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง  ขอก าหนด    
      ต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่   
      การศึกษาเพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและ        
      เสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
 9.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



2. งานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. นายราเชนทร์  พะวงษ์   คร ู    หัวหน้า 
  2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ   ครู          ผู้ช่วย 
  3. นางสาววริศรา  พรหมคุณ       ครูอัตราจ้าง         ผู้ช่วย 
  

หน้าที ่
1. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู  ลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
2. รวบรวมค าสั่งบรรจุครู  แต่งตั้ง  ปรับวุฒิ  เพิ่มวุฒิ  เลื่อนต าแหน่ง  เข้าแฟ้มประวัติ 
3. รวบรวมข้อมูลครูย้าย  โอน  ไปช่วยราชการ  และมาช่วยราชการ 
4. ส่งเอกสาร  หลักฐานในการขอเพ่ิมวุฒิ  ปรับวุฒิ  ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. ส่งเอกสาร  หลักฐานในการขอแก้ไขชื่อ – สกุล  ในทะเบียนประวัติให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
6. ส่งเอกสารหลักฐานในการลาไปศึกษาต่อประเภทต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
7. จัดท าทะเบียนผู้ขอ  และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และด าเนินการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ครู  ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. งาน ID Plan 

 1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์    ครู      หัวหน้า 
 2. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก    ครู        ผู้ช่วย 
 3. นายชวัลวิชญ์  ทิพราช           ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 

หน้าที ่
1. จัดท าปฏิทินการส่ง ID Plan และสรุป ID Plan  
2. จัดให้มีการท าพันธะสัญญาระหว่างครู บุคลากร กับโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. แก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ ID Plan ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเขต 
4. รวบรวมและจัดเก็บ ID Plan และสรุป ID Plan ของครูและบุคลากรทุกคน 
5. สรุปรายงานการจัด ID Plan และสรุป ID Plan ของครูและบุคลากรให้โรงเรียนทราบ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานของครูในการจัดท า ID Plan  
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. งานสร้างขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
 1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา   ครู       หัวหน้า 
 2. นายชวัลวชิญ์  ทิพราช           ครผูู้ช่วย       ผู้ช่วย  

หน้าที ่
        1.  รับนโยบายจากฝ่ายบริหารและกรรมการที่ปรึกษา 
        2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
        3.  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะโดยจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
        4.  ยกย่อง ชื่นชม สนบัสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การท าผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  
        5.  จัดหาของขวัญรางวัลให้แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 
        6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 



5. งานวินัยและรักษาวินัย/งานการออกจากราชการ 
1. นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต ์  ครู      หัวหน้า 
2. นางสาวธาริณี  สิทธ ิ    ครู        ผู้ช่วย   

หน้าที ่
1. ด าเนินการเกี่ยวกับกรณีความผิดวินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ/์ร้องทุกข์ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาออก/ให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่

ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

7.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
7.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
7.3 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
7.4 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่

เหมาะสม 
8.   ด าเนินการเกี่ยวกับงานเกษียณอายุราชการ 
9.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานพัฒนาบุคลากร 
     1. นางอรุณ  อ้ึงไชยพร      ครู      หัวหน้า 
     2. นางไพรวัลย์  นิลโชติ      ครู       ผู้ช่วย 
     3. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา   ครู                 ผู้ช่วย 

หน้าที ่
1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพสถานศึกษา วางแผน 

ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างานและการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

2. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
3. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรสถานศึกษา 
5. ก าหนดแนวทางพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี และกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
6. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ 

บุคลากรเทคโนโลยี และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
7. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
8. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
9. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 



10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

7. งานประกันอุบัติเหตุ 
 1. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก    คร ู    หัวหน้า 
 2. นางสาวธาริณี  สิทธิ    ครู       ผู้ช่วย  

หน้าที ่
 1. ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่   
     โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
  2. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหมทดแทนของนักเรียน   
     ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการให้บริการและการรายงานผล 
  3.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการ  
      บริการทั้งท่ีโรงพยาบาลโรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ   
 4.  ประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือรับเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณี   
      เสียชวีิต 
  5. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนและ  
     บุคลากรในโรงเรียน 
  6. ประเมินผลและสรุปรายงานผลประจ าปี 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. งานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
  1. นางสุวรรณี  กระจาย    ครู      หัวหน้า        
  2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ       ครูอัตราจ้าง         ผู้ช่วย  
 

หน้าที ่
1. รวบรวมหลักฐาน  เอกสาร ฝ่ายงานบุคคลให้เป็นระบบ 
2. ก าหนดระเบียบการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในฝ่าย 
3. ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายงานอื่น  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
4. ก าหนดรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคเรียน   

        5.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีโ่รงเรียนมอบหมาย 

9. งานสหวิทยาเขตก าแพง 
 1. นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล   ครู      หัวหน้า 

2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ        ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย  
 

หน้าที ่
 1. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานของสหวิทยาเขตก าแพง 
 2. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมของสหวิทยาเขตก าแพง 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้มอบหมาย 
 

 



10. งานส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
 นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล   คร ู    
 

หน้าที ่
1. ปฏิบัติงานเลขานุการ 
2. จดรายงานการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน และเสนอผู้บริหาร 
3. ประสานงานทั่วไปกับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียนที่มาติดต่อ 
4. จัดพิมพ์หนังสือที่ได้รับมอบหมาย  
5. จัดระเบียบวาระการประชุม นัดหมายของโรงเรียน 
6. ตรวจสอบหนังสือในกลุ่มงานโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าเสนอผู้บริหารพิจารณา 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
11. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
           1. นางอรุณ  อ้ึงไชยพร    ครู          ประธานกรรมการ 
          2. นางภฤดา  เลียบสงูเนิน    ครู        รองประธานกรรมการ 
          3. นางไพรวัลย์  นิลโชติ    ครู      กรรมการ 
          4. นางปุณยนุช  พิมพานราทร   ครู      กรรมการ 
          5. นายราเชนทร์  พะวงษ์    ครู      กรรมการและเลขานุการ 
          6. นางสวุรรณี  กระจาย     ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 1. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

 3. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู   
             และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 4. ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลการด าเนินงาน 
 5. ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงานตามต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง 

   ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
6. ด าเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ 
   เหมาะสม 
7  .ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

12. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.  นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์   ครู      หัวหน้า   
  2. นายปรัชญากร  อินทร์วัน   คร ู    ผู้ช่วย     

หน้าที ่
1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งตามมติการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินงาน

และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

13. งานเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนก าแพง 
  1. นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล      ครู       หัวหน้า    
  2. นางสุวรรณี  กระจาย        คร ู     ผู้ช่วย    

หน้าที ่
1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

ก าแพง 
2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนก าแพง 
3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนก าแพง 
4. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งตามมติการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินงาน

และรายงานผลการด าเนินงานให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนก าแพง 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

14. งานประสานชมรมครูและบุคลากรเก่า 
  1. นางอรุณ  อ้ึงไชยพร      ครู       หัวหน้า    
  2. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก        คร ู     ผู้ช่วย  
  3. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์   คร ู     ผู้ช่วย   
หน้าที ่

1. ประสานครูและบุคลากรเก่าโรงเรียนก าแพงในการจัดประชุม 
2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของชมรมครูและบุคลากรเก่าโรงเรียนก าแพง 
3. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งตามมติการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
4. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินงาน

และรายงานผลการด าเนินงานให้ชมรมครูและบุคลากรเก่าโรงเรียนก าแพง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
15. งานสารบรรณโรงเรียน 

1. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย   คร ู    หัวหน้า 
 2. นางสาวหัสญา  ไชยปัญญา          ครูธุรการ      ผู้ช่วย 
 

หน้าที ่
1.  ลงทะเบียน  รับ – ส่ง  หนังสือราชการ 



2.  เก็บรักษาหนังสือราชการ/ค าสั่งและระเบียบต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานฝ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
3.  จัดพิมพ์หนังสือราชการ/บันทึกข้อความ/ค าสั่ง/รายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน 

 4.  น าหนังสือเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
 5.  ประสานและติดตามงานภายในฝ่ายอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน 
 6.  ควบคุม  เก็บรักษาทะเบียนหนังสือ  รับ – ส่ง  ทั้งหนังสือภายนอกและภายใน 
 7.  รับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 8.  จัดแยกงานมอบให้งานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามเวลาโดยมีหลักฐานการรับหนังสือทุกครั้ง 
 9.  จัดท าระเบียบคุมการส่งและการติดตามงาน 
 10.  ประสาน  ติดตาม  ทวงถาม  ตรวจสอบการส่งงานให้ทันตามก าหนดเวลา 
 11.  ตรวจสอบหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ) e-Office ( 
 12. งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย 
 13. งานเดินหนังสือ  
 14.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดม้อบหมาย 

16. งานสารบรรณและเลขานุการฝ่าย  
1. นางสุวรรณี  กระจาย     คร ู    หัวหน้า 

 2. นางสาววริศรา  พรหมคุณ       ครูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย 

หน้าที ่
1.  ลงทะเบียน  รับ – ส่ง  หนังสือราชการของฝ่ายงานบุคคล  
2.  เก็บรักษาหนังสือราชการ/ค าสั่งและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานฝ่ายงานบุคคล อย่างเป็นระบบ 
3.  จัดพิมพ์หนังสือราชการ/บันทึกข้อความ/ค าสั่ง/รายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายงานบุคคล  

 4.  น าหนังสือเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
 5.  ประสานและติดตามงานภายในฝ่ายงานบุคคล และฝ่ายอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน 
 6.  เตรียมวาระการประชุมฝ่ายงานบุคคลประสานงานการประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง 
 7.  บันทึกรายงานการประชุมของฝ่ายงานบุคคล  

8.  จัดท าสารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการของฝ่ายงานบุคคล ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 9.  ควบคุม  เก็บรักษาทะเบียนหนังสือ รับ – ส่ง  ทั้งหนังสือภายนอกและภายใน 
 10.  รับ – ส่ง โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 11.  จัดแยกงานมอบให้งานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามเวลาโดยมีหลักฐานการรับหนังสือทุกครั้ง 
 12.  จัดท าระเบียบคุมการส่งและการติดตามงาน 
 13.  ประสาน ติดตาม ทวงถาม ตรวจสอบการส่งงานให้ทันตามก าหนดเวลา 
 14.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดม้อบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 


