
ค ำสั่งโรงเรียนด่ำนขุนทด 
ที ่    230  / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของบุคลำกร กลุ่มงำนบริหำรบุคคล ( เพิ่มเติม ) 
……………………………………………. 

  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความคล่องตัว  
สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของโรงเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตลอดจนผลการด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่   อาศัยอ านาจความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา  27(1)  และ
มาตรา  86  โดยอ้างอิงกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียน  ดังนี้ 
        กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
         นายชนสรณ์    ภมร  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
         หน้ำที ่
   1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
   2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   6.  การลาทุกประเภท 
   7.  การประเมินผลการปฏิบัติ 
   8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   10.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
   12.  การออกจากราชการ 
   13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
   14.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   17.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   18.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
   20.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
      21.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 



 2 

 1.งำนอัตรำก ำลัง 
วำงแผนอัตรำก ำลัง/กำรก ำหนดต ำแหน่ง/กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำยข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด    ต าแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
2. นางพัชรภรณ์ เขมมะลัง  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
3. นางสาวธัญธิตา สมบัติสิน  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
4. นายอรรถพล ธรีรุจาคม  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
5. นางชุรีรัตน์  เกิดม่ันคง  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
6. นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
7. นางวิภารัตน์ เจริญรัตน์  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 

 
มีหน้ำที่ 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดท าแผนงานอัตราก าลัง/การก าหนดต าแหน่งละความต้องการครูในสาขาท่ีโรงเรียนมีความต้องการ 
3. จัดท าอัตราก าลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
4. วางแผนด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน 
5. ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา 
6. จัดท าประกาศรับสมัคร 
7. รับสมัคร 
8. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมิน 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
11. สอบคัดเลือก 
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
13. การเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 
14. จัดท ารายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
15. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

2.งำนพัฒนำบุคลำกร 
วิทยฐำนะ/จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ/พัฒนำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. นางสาวศิรินภา  ภูมิโคกรักษ์   ต าแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
2. นางสาวสมฤดี  หีบพิมาย  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
3. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบ าเลอ  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
5. นางสาวศรสวรรค์ มีมุข  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
6. นางสาวสุคนธ์  เฮงสันเทียะ  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
7. นางพรรณเพ็ญ ขวางกระโทก  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
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8. นางชะเลยรัก. สถิตชัย  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
9. นางสาวอภิญญา. ภูแช่มโชติ   ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
10. นางอุทัยวรรณ. บรรจงจิตร  ต าแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
11. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์  ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
12. นางสมคิด อินช้าง   ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
13. นางสมฤดี. มโหสถอาจสิริ  ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
14. นางสาวมุกดา  ก้อนสูงเนิน  ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
15. นางสาวทับทิม ราชดา  ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
16. นายกตัญูญู เจริญรัตน์  ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
17. 1. นางอรทัย  ศรีทอง   ต าแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที ่
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 3. จัดท าแผนการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 4.จัดท าแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 
 5.ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการ 
 6.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.งำนเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กำรลำ/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/กำรเลื่อนเงินเดือน 

1.นางสาวโสภา  พรมสวัสดิ์  ต าแหน่ง  ครู   หัวหน้างาน 
2.นางนิตยา หงส์ขุนทด  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
3.นายบริพัชร  คุขุนทด  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
4.นางสาวจุฬารัตน์  มุ่งงาม ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
5.นางสาวนภาพร  พงษ์เกษม ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
6.นายภัทรพล บุษยะมา  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
7.นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
8.นายอรรถพล ธรีรุจาคม  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
9.นางฐิติวรรณ  เพชรนอก ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
10. นายชิตพงศ์. จงโกเย็น ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 

มีหน้ำที่  
1.จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2.จัดท า รวบรวม ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. จัดท าบัญชีผู้ที่ได้รับพิจารณาเลื่อนข้ันประจ าปีโดยยึดหลักความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบ 
5.จัดท า รวบรวมข้อมูลการลาทุกประเภท 
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6.จัดท า รวบรวมข้อมูลการมาสาย ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
           7.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.งำนควำมดีควำมชอบ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์/สวัสดิกำรครู/งำนทะเบียนประวัติ/กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. นางอรทัย  ศรีทอง    ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
2. นายกฤณะ  คูณขุนทด   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
3. นายสนาญชัย วงศ์ชาลี   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
5. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
6. นางสาวกุลวดี  นวลหงส์   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
8. นายสุริยัน  พบขุนทด   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
9. นายสายชล  บรรทับ   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
10. นางสาวนิตยา  ยวนทะเล   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
11. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
12. นางสุดาทิพย์. สถิรภัทร   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
13. นางสาววิลาสินี. กุมขุนทด   ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
14. นางวรัชยา สีทอง    ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
1.จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.ส ารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
4.วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
5.มอบของขวัญเป็นก าลังใจในวันส าคัญต่างๆเช่น วันเกิด การย้ายสถานศึกษา การเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
6.ซื้อของเยี่ยมไข้เมื่อเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
7งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย. 
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5.งำนวินัย 
วินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรรักษำวินัย ส่งเสริมวินัยและคุณธรรม 

1.นายชนสรณ์    ภมร  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างาน 
 2.นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด   ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
 3.นางสาวโสภา  พรมสวัสดิ์  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 
มีหน้ำที่ 

1.จัดท า รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 
2.จัดท าแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการท าผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
          3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        6.งำนสำรบรรณ 
     งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคลล/งำน ICT/งำนประชำสัมพันธ์ 
 1. นายกฤณะ  คูณขุนทด  ต าแหน่ง  ครู   หัวหน้างาน 
 2.นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด    ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
 3.นางสาวกนกวรรณ คงม่ิง  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 4.นางสาวนิตยา  ยวนทะเล  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 5.นางสาวประภาพร  สิงสุพรรณ  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 6.นายสนาญชัย  วงศ์ชาลี  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 7.นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทด  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 8.นางสาวกมลทิพย์. ข้องนอก  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 9.นายสรายุทธ ทิพย์กระโทก  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 10.นายธนบดี. ไพศาลวัน  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 11.นางสาวมณีรัตน์. กวดขุนทด  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย  
 12.นางสาวสุพัตรา. จิรจักรชัย  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 13.นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
 14.นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์  ต าแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 
หน้ำที่  
1.งานเอกสารกลุ่มงาน  
     1.1 การพิมพ์หนังสือราชการ  
     1.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  
     1.3 การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา  
     1.4 การเรียบเรียง และจัดท ารูปเล่ม  
     1.5 การจัดพิมพ์ค าสั่ง  
2.งานประชุม  
     2.1 การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  
     2.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม  
     2.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
     2.4 การบันทึกการประชุม  
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     2.5 การจัดส่งรายงานการประชุม  
3. งานประชาสัมพันธ์  
     3.1 การจัดท าเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 
     3.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่างๆ  
     3.3การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์  

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  
อุตสาหะ  เต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โรงเรียนต่อไป 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    25    ธันวาคม  พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่    25    ธันวาคม    พ.ศ. 2563               
         

 
 
          ( นายพันธพัฒน์     พรมสวัสดิ์  ) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านขุนทด 
 
 


