
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
ที ่ 109/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานการบริหารบุคคล ปีการศึกษา 2562 
----------------------- 

 ตามกฎกระทรวงและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ที่ได้กระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาคำนึงถึงหลักความพร้อมและ 
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะสามารถรับผิดชอบดำเนินการตามขีดความสามารถ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความ
คล่องตัวอย่างอิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มงานการบริหารบุคคลของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน                   รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา   กรรมการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารประมาณ              
 1.4  นายสมพิศ  บัวพลับ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา   กรรมการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป (กิจการนักเรียน 
 1.5  นางศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป (กิจการพิเศษ)       กรรมการ 
 1.6  นางสายร่ม  อินสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารวิชาการ             กรรมการ 
 1.7  นางรุ่งนภา  บัวพลับ  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
 บทบาทหน้าที่ 
 ให้คำปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการบริหารบุคคล
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 

2.  คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานการบริหารบุคคล ประกอบด้วย 
 2.1  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล     ที่ปรึกษา 
 2.2  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร     ประธานกรรมการ 
 2.3  นางรุ่งนภา  บัวพลับ      รองประธานกรรมการ 
 2.4  นางสาวกานต์ชนิต หมายดี      กรรมการ 
 2.5  นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่      กรรมการ 
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 2.6  นางณิชาภัทร ธรรมศิริ      กรรมการ 
 2.7  นายปุณรัตน์ จันแรง      กรรมการ 
 2.8  นางสาวปริชาต ิ รัตนประหาต     กรรมการและเลขานุการ  
 บทบาทหน้าที่ 
 1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มการบริหารงาน
บุคคลให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของหน่วยงานต้นสังกัด 
 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 4) ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
ของกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 5) ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
ให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 
3.  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารงานบุคคล  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร      
 บทบาทหน้าที่ 
 1) ให้คำปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 2) กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 3) ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.  หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล  
 ผู้รับผิดชอบ   นางรุ่งนภา บัวพลับ       
 บทบาทหน้าที่ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล และเป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการ
บริหารงานบุคคล 
 2) ให้คำปรึกษา ชี้แนะ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 3) ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.  การวางแผนอัตรากำลัง  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ 
      นางสาวปริชาติ รัตนประหาต      
 บทบาทหน้าที่ 
 1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินความต้องการกำลังคนของสถานศึกษา 
 2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
6.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ  
      นางสาวปริชาติ รัตนประหาต    
 บทบาทหน้าที่ 
 1) จัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และหรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ 
 
7.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อม 
     และการพัฒนาอย่างเข้ม 
 7.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ      
  บทบาทหน้าที่ 
  1) เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2) ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในกรณีทีค่ณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เห็นชอบหรือมอบหมาย 
  3) ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในตำแหน่งอัตราจ้างประจำหรืออัตรา
จ้างชั่วคราว 
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 7.2 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ  
  บทบาทหน้าที่ 
  1) แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2) ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกำหนด 
  3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่แจ้งให้ทราบตามข้อ 1) โดยประเมินทุก 3 เดือน
ใน 2 ปี รวมจำนวน 8 ครั้ง 
  4) รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
แล้วแต่กรณี 
  5) ดำเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)   
 
8.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.1 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ      
  บทบาทหน้าที่ 
  1) สำรวจและรวบรวมข้อมูลการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) รวบรวมคำขอและผลงานการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเสนอไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมและเสนอขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
  4) เสนอขอเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนษิฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ  
  บทบาทหน้าที่ 
  1) เสนอคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
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  2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
จัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 
 
9.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 9.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ  
  บทบาทหน้าที่ 
  1) ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
  2) เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในฐานะผู้บังคับบัญชา 
  3) รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2) พิจารณา 
  4) แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ พร้อม
เหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  5) ออกคำสั่งและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  6) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
 9.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ  
  บทบาทหน้าที่ 
  1) เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
  2) ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม 
  3) ออกคำสั่งและเสนอคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์การ
คำนวณบำเหน็จบำนาญ 
  4) รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดำเนินการต่อไป 
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 9.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา บัวพลับ  
  บทบาทหน้าที่ 
  1) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยจากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
  2) ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) กำหนด 
  3) ออกคำสั่งและเสนอคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  4) รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
10.  การลาทุกประเภท  
 ผู้รับผิดชอบ   นางรุ่งนภา บัวพลับ  
      นางสาวปริชาติ รัตนประหาต  
 บทบาทหน้าที่ 
 1) จัดทำบัญชีรายงานการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 2) จัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับขั้น 
 3) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา 
 4) บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงในทะเบียนประวัติ 
 5) เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 
 
11.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต 
      นางสาวกานต์ชนิต หมายดี  
 บทบาทหน้าที่ 
 1) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และที่
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) กำหนด 
 2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1) 
 3) นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
 4) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 
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12.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
       การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 12.1 กรณีทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
  ผู้รับผิดชอบ   นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล 
       นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
  บทบาทหน้าที่ 
  1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา 
  2) พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด 
  3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12.2 กรณีทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ผู้รับผิดชอบ   นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล 
       นางรุ่งนภา บัวพลับ 
  บทบาทหน้าที่ 
  1) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงไม่ชัดเจน 
  2) กรณีมีมูลการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิด
วินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอำนาจสั่ง บรรจุ และแต่งตั้ง หรือรายงานต่อผู้มีอำนาจ แล้วแต่กรณี 
  3) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน และกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระทำผิดวินัย
ร่วมกัน 
  4) พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด กรณีความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง 
  5) รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) พิจารณา  
 
13.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 13.1 การอุทธรณ์ 
  ผู้รับผิดชอบ   นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล 
       นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร 
  บทบาทหน้าที่ 
  1) รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วเสนอ 
ไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธร ณ์ 
ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 
  2) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (อกศจ.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 
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  3) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรงให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 
 13.2 การร้องทุกข์ 
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล 
      นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร 
  บทบาทหน้าที่ 
  1) รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยัง 
ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่อง ร้องทุกข์ 
ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 
  2) กรณีการร้องทุกข์เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจตาม
กฎหมายพิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 
  3) กรณีการร้องทุกข์เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจจากการกระทำของ
ผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ยื่นร้องทุกข์ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (อกศจ.) หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา แล้วแต่กรณี   
  
14.  การออกจากราชการ  
 14.1  การเกษียณอายุราชการ 
  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่ 
      นางณิชาภัทร  ธรรมศิริ 
  บทบาทหน้าที่ 
  1) ประสานการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
  2) ส่งรายชื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) แจ้งประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าตัวทราบ 
 14.2  การลาออกจากราชการ 
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล 
      นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร 
  บทบาทหน้าที่ 
  1) รับเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2) เสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
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15.  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่ 
      นายปุณรัตน์  จันแรง 
      นางสาวกานต์ชนิต หมายดี 
 บทบาทหน้าที่ 
 1) จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 2) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างในสถานศึกษา 
 3) รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปี แล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 
 
16.  การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ผู้รับผิดชอบ   นางรุ่งนภา  บัวพลับ 
      นางณิชาภัทร  ธรรมศิริ 
 บทบาทหน้าที่ 
 1) ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอไปยังผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด 
 2) จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างในสังกัด 
 
17.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ   นายปุณรัตน์  จันแรง 
      นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่  
 บทบาทหน้าที่ 
 รวบรวมคำขอและผลงานการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเสนอไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
18.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผู้รับผิดชอบ   นายปุณรัตน์  จันแรง 
      นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่  
 บทบาทหน้าที่ 
 1) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 2) สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
มีผลงานดีเด่น และมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
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19.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ผู้รับผิดชอบ   นายปุณรัตน์  จันแรง 
      นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่ 
 บทบาทหน้าที่ 
 1) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย 
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
20.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร 
      นางรุ่งนภา  บัวพลับ  
 บทบาทหน้าที่ 
 1) การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตนเอง 
 2) การป้องกันไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย 
 
21.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่ 
      นายปุณรัตน์  จันแรง 
 บทบาทหน้าที่ 
 1) ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดำเนินการ
ต่อไป 
 2) ติดตาม และส่งมอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
 
22.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร 
      นายปุณรัตน์  จันแรง 
      นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่ 
 บทบาทหน้าที่ 
 1) วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 2) จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 3) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กำหนด 
 4) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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23.  งานสำนักงานกลุ่มการบริหารงานบุคคล  
 ผู้รับผิดชอบ   นางรุ่งนภา  บัวพลับ 
      นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่ 
      นายปุณรัตน์  จันแรง 
      นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต 
      นางณิชาภัทร  ธรรมศิริ 
      นางสาวกานต์ชนิต หมายดี 
 บทบาทหน้าที่ 
 1) บันทึกการประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุมกลุ่มการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 
 2) ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ ทำลายหนังสือราชการ และจัดเก็บ
เอกสารของกลุ่มการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ 
 3) จัดทำคำสั่งไปราชการ หนังสือรับรอง และเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 4) รวบรวมคำสั่ง ประกาศของโรงเรียน เพ่ือสะดวกในการค้นหาและการให้บริการแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 5) ประสานงานทางราชการทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 6) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ขอให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป 
 
      สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62  
 
 
 
       (นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 




