
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์การ จึงเป็นภาระหน้าท่ีของผู้บรหิาร และผู้รับผิดชอบ

งานบุคคลโดยเฉพาะทีต่้องมุ่งปฏบิัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อท า ให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีม่ี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส าเรจ็ตอ่เป้าหมายของหน่วยงาน การจัดท าคู่มือบริหารงานบุคคลเป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของ กระบวนการพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ และ

ประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  

 ตลอดจนปญัหาที่เกดิขึ้นภายในองค์กร น ามาวิเคราะห ์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาแผนพัฒนา

บุคลากร พร้อมทั้งเสรมิสร้างความสามารถ ด้วยการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดี

ยิ่งข้ึน การบริหารงานบุคคล โรงเรยีนถนอมราษฎร์บ ารุง จึงได้จัดท าคู่มือบริหารงานบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนา

บุคลากร และให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว ได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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กำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 

ปรัชญำของโรงเรียน  นิมิตฺต  สาธุรูปาน   กตญฺญูกตเวทิตา 
    “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” 

 

ค ำขวัญของโรงเรียน    “เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “เป็นคนดี มีจิตอาสา” 
อักษรย่อของโรงเรียน    ถ.ร.  

สีประจ ำโรงเรียน    ฟ้า-ชมพู  

 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน พระพุทธนันทนากร ถนอมราษฎรมุนินทร์ 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  ต้นโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้ำประสงค์ 
 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี  2566  โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล    

มีความรู้คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ ทักษะชีวิต 
 โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  มีค่านิยม  12  ประการ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดเรียนรู้ ด้าน ICT  กีฬา  อาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า 
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่กระบวนการจัดเรียนรู้ ด้าน ICT  กีฬา  อาชีพ 
4.มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามค่านิยม  12  ประการ บนพ้ืนฐานความ   เป็น
ไทย  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เรียนมีทักษะด้าน ICT  กีฬา  อาชีพ  สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ 
   1. รักชำติ  ศำสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
   3. มีวินัย    4. ใฝ่เรียนรู้ 
   5. อยู่อย่ำงพอเพียง   6. มุ่งม่ันกำรท ำงำน 
   7. รักควำมเป็นไทย   8. มีจิตสำธำรณะ  
 
 
 
 
 
 



 
พันธกิจ /  ภำระหน้ำที่ / กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
 
กำรบริหำรงำนบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้ สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน         
เพ่ือตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่มีความรับผิดชอบให้
เกิดผล ส าเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติมี
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ภำระหน้ำที่ 
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 
 1. นางสาวเสาวลักษณ์     ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
 2. นายอมรศักดิ์      ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
 4. นายเกรียงไกร    สีด า  ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวฐณิชชญาณ์     ปองผดุง พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
 6. นางสาวชนนิกานต์       เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - จ านวนข้าราชการครูจ าแนกการศึกษาวิชาเอก 
  - จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
  - จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 



  - จ านวนพนักงานราชการ 
 2. วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 
 3. จัดท าแผนอัตราก าลัง 
 4.วางแผน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.1 กลุ่มงำนบริหำรบุคคล   
   1.1.1 การวางแผนอัตราก าลังและการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นและย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์    ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2.นางสาวประภาพร      อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวฐณิชชญาณ์    ปองผดุง พนักงานราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   4.นางสาวชนนิกานต์      เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับ
มอบอ านาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
  2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
  2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืน นอกเหนือจากข้อ 1 สถานศึกษาภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.2 การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 4. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
  การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีออก
จากข้าราชการ (มาตรา 65) ออกจากข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ออกจากข้าราชการเพ่ือรับ
ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับข้าราชการทหาร (มาตรา 66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67)  
   5.1.2 งานสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์    ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2.นางสาวประภาพร  อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวฐณิชชญาณ์    ปองผดุง พนักงานราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   4.นางสาวชนนิกานต์      เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 



หน้าที่ปฏิบัติงาน   
 1. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ด าเนินการโดยผู้อ านวยการ  
  - ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
กรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
  - การจ้างกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
  - การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  - การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
  - การรักษาราชการแทนและรักษาราชการแทน  
 2. การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน)  
 4. ดูแลเรื่องเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
   1.1.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
    1.1.3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์    ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวฐณิชชญาณ์    ปองผดุง พนักงานราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   4.นางสาวชนนิกานต์      เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หนา้ที่ปฏิบัติงาน 
 1. การพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แจ้งภาระงานตามมาตรฐาน คุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน และมีการติดตาม ประเมินผล และจัดให้มีการ
พัฒนาตามความเหาะสมอย่างต่อเนื่อง  
 2. การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาแผน/โครงการพัฒนา
บุคลากรด าเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา  
 3. การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง โดยการศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสาหรับต าแหน่ง ลักษณะงานตาม
ต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริมหรือด าเนินการ
อบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
 
 
 
 



    1.1.3.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นายศิริสัมพันธิ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   4. นายธดล         สาบุ่ง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1.การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการการ
พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา    แล้วคณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 2. ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึง
แก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  
 3. การเลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแจ้งชื่อผู้ตายและ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           เพ่ือ
ด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้อานวยการสถานศึกษา สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่
ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ และรายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
    1.1.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นายศิริสัมพันธิ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   4. นายธดล         สาบุ่ง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยประเมินปีละ2ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้  
  ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีแรกระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป  
  ครั้งที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีหลังระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป  
 2. ด าเนินการรวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือประกอบการพิจารณา  



  - การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลตอบแทนประจ าปี และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
  - การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน  
  - การให้ออกจากราชการ  
    1.1.3.4 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นายศิริสัมพันธิ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   4. นายธดล         สาบุ่ง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด   
 2. กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา สามารถด าเนินการจ้าง
ช่างครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 และลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการทีสถานศึกษาก าหนด 
   1.1.4 งานจัดท าทะเบียนประวัติ การศึกษาต่อ การปรับวุฒิ กพ.7 หรือ กคศ.16 
   1. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง หัวหน้า 
   2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน   
 1. การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสถานศึกษาจัดท า 
2 ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ฉบับ 
 2. เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในประวัติการแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง  
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน ปี ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนด
โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วยสูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง น าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ืออนุมัติแก้ไขต่อ ก .ค.ศ. ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. ด าเนินเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ และพนักงานราชการ 
   1.1.5 งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   3. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 



   4. นางสาวชนนิกานต์      เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 2. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
 3. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก -คุณาภรณ์ 
และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   1.1.6 งานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   3. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4.นางสาวชนนิกานต์      เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างด าเนินการโดย
ผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้  
  - กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
  - กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
  - การอุทธรณ์  
  - การร้องทุกข์  
 2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  - ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
  - ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  
  - สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยตามควรแก่
กรณี  
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
   1.1.7 การลาทุกประเภทและการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
   1. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง หัวหน้า 
   2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
 
 



หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ดูแลการลาทุกประเภท ซึ่งด าเนินการดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบสิทธิ์การลาของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2 เสนอใบลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือให้เซ็นอนุมัติ 

  1.3 บันทึกการลาของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.4 สรุปวันลาประจ าปีงบประมาณในแต่ละปีและสรุปวันลาในครึ่งปีงบประมาณเพ่ือใช้ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.1.8 งานด าเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ดูแลการออกจากราชการ ซึ่งด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  1.1 การออกจากราชการ  
  1.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
  1.3 การออกจากราชการไว้ก่อน  
  1.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน  
   - กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ  
    - กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ  
   - กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งกฎระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณี
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณี
เป็นบุคคลล้มละลาย  
   - กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   -  กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  
   - กรณีมีมลทินมัวหมอง  
   - กรณีได้รับโทษจาคุก โดยคาสั่งของศาล หรือรับโทษจาคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 



   1.1.9 งานส่งเสริมวิทยฐานะ มาตรฐานวิชาชีพและจรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การอบรม ศึกษาดูงาน 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวฐณิชชญาณ์ ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   4. นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 2. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ การแนะน า
บุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร 
 3. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะต าแหน่งการศึกษา
ต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีโอกาสพัฒนา
วิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 5. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ส่งเสริมการ
เปลี่ยนต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น 
 6. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 7. จัดระบบ และวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 8. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.1.10 งานแผนงานและงานประเมินผลการด าเนินงานบริหารบุคคล 
   1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   4. นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 2. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
  3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         1.1.11 งานวางแผนกิจการนักเรียน 



   1. นายอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง     หัวหน้า 
   2. นายศรัทธา       อินพหล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวพอตา   เชียงทอง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   5. นายสมภักดิ์     นานเปา ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   6. นายเกรียงไกร   สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   7. นายชูเกียรติ   ปันพรม พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   8.นายอุดมศักดิ์     ต่อพนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หนา้ที่ปฏิบัติงาน 
 1. วางแผน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการ 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมให้นักเรียนจากองค์กรภายนอก 
 4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1.12 งานบริหารกิจการนักเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย 
   1. นายอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นายศรัทธา       อินพหล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวพอตา   เชียงทอง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   5. นายสมภักดิ์     นานเปา ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   6. นายเกรียงไกร   สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   7. นายชูเกียรติ   ปันพรม พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   8. นายอุดมศักดิ์     ต่อพนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานปกครองนักเรียน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 2. วางแผน ออกแบบระบบงานปกครองนักเรียน ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม  
 3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน  
 4. จัดท าระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการปกครองนักเรียน และก าหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะครูรับทราบ และใช้
ปกครองนักเรียนอย่างถูกต้อง  
 5. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ให้สามารถปกครองนักเรียนที่รับผิดชอบอย่าง ใกล้ชิดและ
มีคุณภาพ  
 6. สรุป ประเมินผล และรายงานการปกครองนักเรียนเป็นระยะๆ  



 7. ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
 8. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ เพ่ือ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  
 9. บันทึกข้อมูล สถิต ิการรักษาวินัยและการท าผิดวินัยของนักเรียน  
 10. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนที่ดีเป็น แบบอย่าง
แก่ผู้อื่น  
 11. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพ่ือใช้ควบคุมนักเรียนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลต่อการ ปกครอง
นักเรียน 
 12. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1.13 งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   1. นายอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นายศรัทธา      อินพหล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวพอตา   เชียงทอง     ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4. นายเกรียงไกร   สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   5. นายชูเกียรติ      ปันพรม    พนักงานราชการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ การแต่งกายและระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา การมาโรงเรียนสาย 
ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ
ของโรงเรียน 
 2. ประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหาร เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และค่านิยม 12 ประการ 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์         การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ 
 5.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ 
 6. ยกย่อง ให้ก าลังใจ นักเรียนที่ประพฤติดีเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติดี 
ให้ปรากฏ มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 7. ประสานงานครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหาร เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 8.ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 9. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



   1.1.14 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
   1. นายอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นายศรัทธา      อินพหล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวพอตา   เชียงทอง     ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   4. นายเกรียงไกร   สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   5. นายชูเกียรติ      ปันพรม    พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
นักเรียน  
 2. ดูแล แนะน า ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยภายในกฎ ระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการ
ท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน  
 3. จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสานึกในการทางานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี ในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย  
 4. ประสานความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน กับฝ่าย/หน่วยงานอ่ืนๆ หรือบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1.15 งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
   1. นายชูเกียรติ     ปันพรม พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   2. นายเกรียงไกร   สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   3. นายอุดมศักดิ์   ต่อพนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ตรวจ วิเคราะห์ หาสารเสพติดประเภทต่างๆ จากนักเรียนและรายงานผลการตรวจ  
 2. ดูแล ระวังป้องกัน และควบคุมไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดทุกประเภท รณรงค์ นิเทศ และจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเห็นถึงพิษภัยจากสารเสพติด 
 3. บันทึกข้อมูล สถิติ การใช้สารเสพติดของนักเรียนเสนอหัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



  1.1.16 งานลูกเสือ 
  1) งานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
   ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี กองที่ 1 ประกอบด้วย 
   1. นายศรัทธา    อินพหล ผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   2. นายสมภักดิ์    นานเปา รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   3. นายอุดมศักดิ์   ต่อพนา รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   4. นางเพียงขวัญ   ค าตุ้ย รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   5. นางสาวรัชนก  สุดดี รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   6. นางสาวศิริพร    ถิระการ รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี กองที่ 2 ประกอบด้วย 
   1. นายอมรศักดิ์    ศรีวิรัตน์ ผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   3. นายธนะชัย  จันทร์สุข รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   4. นายชูเกียรติ  ปันพรม รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   5. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง รองผู้ก ากบักองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   6. นางสาวชนนิกานต์  เชียงงาม รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี กองที่ 3 ประกอบด้วย 
   1. นายศิริสัมพันธ์    มหัปประภาภิวัฒน์ ผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   2. นายธดล   สาบุ่ง รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   3. นางสาวพอตา  เชียงทอง รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   4. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   5. นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   6. นางสาวอริสรา  สวาทะสุข รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   7. นายธีรวัต    เอ่ียมมา รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   8. นางสาววันวิสา   ใหม่นวล รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
  2) งานรองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 
   1. นายพันธกานต์  อุจจภูรี ผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกอบด้วย 
   1. นายเกรียงไกร  สีด า รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
  3) ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดระดับ 4 
   1. นางสาวประภาพร อหิงสากุล รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 
   2. นางสาวฐิติมา  ราชเจริญ รองผู้ก ากับกองลูกเสือ เนตรนารี รร.ถนอมราษฎร์บ ารุง 



หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าโครงสร้าง แผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกิจการลูกเสือ 
 2. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงสร้างและแผนการเรียนรู้ 
 3. จัดท าข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล 
 4. ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้ตรงตามหลักสูตร  
 5. จัดหาสื่อ พัฒนาดูและห้องลูกเสือและเนตรนารี  
 6. จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ/เนตรนารี  
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ก ากับลูกเสือ/เนตรนารี  
 8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1.17 งานโครงการคุณธรรม ประวัตินักเรียน การมาสาย การยกย่องนักเรียน  
การท าความดี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   1. นายอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง     หัวหน้า 
   2. นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง     ผู้ช่วย 
   3. นายเกรียงไกร  สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง    ผู้ช่วย 
   4. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   5. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   6. นางสาวชนนิกานต์     เชียงงาม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. วางแผน ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 
 3. ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม  
 4.จัดท า ติดตามการท าบันทึกสถิตินักเรียนประจ าวัน สรุป การขาด ลา มาสาย รายงานโดยสรุปเป็นรายสัปดาห์ 
รายเดือน น าเสนอเพ่ือประสานกับฝ่ายวิชาการต่อไป 
 5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1.18 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  หัวหน้า 
   2. นายเกรียงไกร   สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง รองหัวหน้า 
   3. นายศิริสัมพันธ์    มหัปประภาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4. นายอมรศักดิ์      ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   5. นางสาวเสาวลักษณ์    ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   6. นายธดล        สาบุ่ง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   7. นายศรัทธา     อินพหล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   8. นางสาวรัชนก   สุดดี ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 



   9. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   10. นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   11. นางสาวพอตา   เชียงทอง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   12. นางเพียงขวัญ    ค าตุ้ย ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   13. นายธนะชัย     จันทร์สุข ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   14. นางสาวอริสรา   สะวาทะสุข ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   15. นายสมภักดิ์      นานเปา ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   16. นางสาวศริพร   ถิระการ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   17. นางสาววันวิสา   ใหม่นวล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   18. นายธีรวัต      เอ่ียมมา ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   19. นายพันธกานต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   20. นางสาวฐิติมา   ราชเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   21. นายชูเกียรติ   ปันพรม พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   22. นางสาวฐณิชญาณ์   ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   23. นายอุดมศักดิ์      ต่อพนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   24. นางสาวชนนิกานต์  เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 2. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ให้การบริการ ด้านการให้คาปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ 
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
 4. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
 5. ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   1.1.19 งานนักเรียนพักนอน 
   5.1.19.1 งานนักเรียนพักนอนชาย 
   1. นายสมภักดิ์      นานเปา ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง     หัวหน้า 
   2. นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง     ผู้ช่วย 
   3. นายศรัทธา   อินพหล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง     ผู้ช่วย 
   4. นายศิริสัมพันธ์   มหัปประภาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง    ผู้ช่วย 
   5. นายธดล  สาบุ่ง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง     ผู้ช่วย 
   6. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   7. นายเกรียงไกร    สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 



   8. นายพันธกานต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   9. นายชูเกียรติ  ปันพรม พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   10. นายอุดมศักดิ์    ต่อพนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   1.1.19.2 งานนักเรียนพักนอนหญิง 
   1. นางเพียงขวัญ        ค าตุ้ย ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวศิริพร      ถิระการ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวรัชนก        สุดดี ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   4. นางสาววันวิสา       ใหม่นวล ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   5. นางสาวเสาวลักษณ์    ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   6. นางสาวพอตา    เชียงทอง ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   7. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   8. นางสาวอริสรา   สะวาทะสุข ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   9. นางสาวฐิติมา   ราชเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   10. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   11. นางสาวฐณิชญาณ์   ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   12. นางสาวชนนิกานต์  เชียงงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 
 1. ดูแลปกครองนักเรียนประจ าพักนอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง และส่งเสริมการดูแล
นักเรียนประจ าพักนอน ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2. อบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 4. ประสาน ความร่วมมือกับครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.2.10 งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน 
   1. นายอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   หัวหน้า 
   2. นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   ผู้ช่วย 
   3. นางสาวประภาพร   อหิงสากุล  ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   4. นายเกรียงไกร    สีด า ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
   5. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง  พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ผู้ช่วย 
   6. นางสาวชนนิกานต์     เชียงงาม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง  ผู้ช่วย 
 
 



หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 2. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
 3. ประเมินผล สรุป รายงานการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินงานทุกครั้ง หลังสิ้นสุดกิจกรรมตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 


