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   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

1) การพัฒนาหรือการดำเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3 ) ก าร จั ดก าร เรี ย น ก ารส อ น ใน
สถานศึกษา  
4 )  ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
สถานศึกษา  
5) พัฒนากระบวนการเรียนรู้  
6) การวัดผลประเมินผลและการ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
7 ) ก าร วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
การศึกษาในสถานศึกษา  
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้  
9) การนิเทศการศึกษา  
10) การแนะแนว  
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา  
12) การส่ งเสริมชุมชน ให้มีค วาม
เข้มแข็งทางวิชาการ  
13) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น  
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร
และหน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ ย ว กั บ ง าน ด้ าน วิ ช า ก า ร ข อ ง
สถานศึกษา  
16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อ
ใช้ในสถานศึกษา  
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
18) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

1)การจัดแผนงบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี  
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ ไ ด้ รับ จัดสร รงบประมาณ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง  
3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐ
จัดสรร  
4 ) ก ารขอโอนและขอเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ  
5 )  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ  
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ  
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  
9 )  ก า รป ฏิ บั ติ ง าน อื่ น ใด ต าม ที่ รั บ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ อ
การศึกษา  
11) การวางแผนพัสดุ  
12) การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณ
ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ าะ ข อ ง คุ รุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอ
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน
แล้วแต่กรณี  
13) การพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศ
เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ  
14) การจัดหาพัสดุ  
15) การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสดุ  
16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
17) การเบิกเงินจากคลัง  
18) การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการ
จ่ายเงิน 
 19) การนำเงินส่งครั้ง  
20) การจัดทำบัญชีการเงิน  
21) การจัดทำรายงานการเงินและงบ
การเงิน            
 22) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี

1) การวางแผนอัตรากำลัง 
2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
3) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง           
4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึนการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
5) การดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเลื่อน
เงินเดือน  
6) การลาทุกประเภท  
7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 8) การดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
 9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน               
10) การรายงานการดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ  
11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12) การขอลาออกจากราชการ  
13) การจัดระบบและจัดทำทะเบียน
ประวัติ  
14) การจัดทำบัญชี รายชื่ อและให้
ค ว าม เห็ น เกี่ ย ว กั บ ก า ร เส น อ ข อ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
15) การเสื่อมส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐาน ะ ข้าราชการครู และบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา  
16) ส่ งเสริมและยกย่องเชิดชู เชิดชู
เกียรติ  
17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
18) การส่ งเสริมวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
19) การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  
20  การพัฒ น าข้ าราช การค รู แล ะ
บุคลากรทางการศึกษาการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
21) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

1) การพัฒนาระบบเครือ ข่ายข้อมูล
สารสนเทศ  
2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา  
3 )  ก า ร ว า งแ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
สถานศึกษา  
4) งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและแผน  
5) การจัดระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองค์กร  
6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8) การดำเนินงานธุรการ  
9 )  ก า ร ดู แ ล อ า ค า ร ส ถ าน ที่ แ ล ะ
สภาพแวดล้อม  
10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                
11) การรับนักเรียน  
12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
ต้ังยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 13) การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
14) การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา  
15) การทัศนศึกษา  
16) งานกิจการนักเรียน  
17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา           
 18) การส่งเสริมสนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร
และหน่วยงานสถาบันสังคมอื่นที่ จัด
การศึกษา  
19) การประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถ่ินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
20) การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน  
21 ) แน วท างก าร จัดกิ จ ก รรม เพื่ อ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
22) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
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โครงสร้างบุคลากรการบริหารงานโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายถนอม  หลมุทอง 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดัสรี  ครองยุต ิ

กรรมการเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน 

และชมรม/สมาคมศิษยเ์ก่า 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

หัวหนา้กลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
นางพัชนี  คำทองแก้ว 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารท่ัวไป 
นางศภุนิดา  สมสะอาด 

หัวหนา้กลุ่มงานบรหิารบุคคล 
นางสาวเสาวลกัษณ์  สายยา 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

-  นางพรรณี  บุญเลิศ 
-  นางศุภนิดา  สมสะอาด 
-  นางสาวปราชญป์รีดา   เขียนวงศ ์
-  นางสาวพฤฒิพร วรรณศรี 
-  นายมานพ  ไชยโกฎ 
-  นายศรณัยู ส าเภา 
-  นางสาวสิริพร หาญชนะ 
-  นายรุ่งนพฤทธิ์  บวัใหญ่ 
- นางสาวเปียทิพย ์ อินทรศาสตร ์
-  นางสาวศรัญญา   สมภกัดี 
-  นายสิทธิชยัน ์ สายธนู 
-  นางสาวบุษศรัฐ  บุษยเ์พชร 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

นายชยตุ  โชตวิุฒินันท์ 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

1 

2 

2 

4 

 

  1.  นางนันทนา  วรรณคำ 
2.  นางสาวพรชริณทร์  ราศรี 
3.  นายจักรพรรด์ิ  ชื่นภิรมย ์
4.  นางสาวฐณัชญ์พร  นาจาน 
5.  นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตร ี
6.  นางสาวอินทร์อร  แก่นคำ 
7.  นางปนัดดา  ดวงภาค 
8.  นางสาวณพสร  สามสวุรรณ 
9.  นางเฟื่องลดา  ชาญนวุงศ์ 

1. นางพรรณี  บุญเลศิ 
2. นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขยีนวงศ์ 
3. นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี 
4. นายมานพ  ไชยโกฎ 
5. นายสุรศักดิ์  ดวงธน ู
6. นางสาวสิริพร  หาญชนะ 
7. นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร ์
8. นางสาวศรัญญา  สมภักด ี
9. นายกตัญญู  สายธน ู
10. นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 

1. นางสาวอภัสรา  ทองเหลา 
2. นายศรัณยู  สำเภา 
3. นางสาวปรานอม  มณีภาค 
4. นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ์ 

1. นางสาววันวิสา  ประสพสุข 
2. นางสาวจิตปราน ี สาระคำ 
3. นายรุ่งนพฤทธิ ์ บวัใหญ่ 
4. นางสาวญาณิศา  ทาทอง 
5. นางสาวปรียาพร  แกว้คำสอน 
6. นางสาวปณิดา  เผือกแก้ว 
7. นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. นางสาวอภสัรา ทองเหลา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย    5. นางสาวปราชญ์ปรดีา  เขียนวงศ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
2. นางศุภนิดา  สมสะอาด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์   6. นายสรุศักดิ์  ดวงธน ู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
3. นายจักรพรรดิ์  ช่ืนภิรมย ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  7. นายธรรศ  เหลาทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
4. นางสาววันวิสา  ประสพสุข หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8. นางสาวพฤฒิพร  วรรณศร ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 

 นางศุภนิดา   นายชยุต     นายวิชญ์ภาส   นางพัชนี   นายสุรศักดิ ์       นายธรรศ นางสาวพฤฒิพร 

11. นายธรรศ  เหลาทอง 
12. นายเอกชยั  พิณทอง 
13. นางสาวกาญจนา  แพงแกว้ 
14. นางสาวบุษศรัฐ  บษุย์เพชร 
15. นายอโนชา  สมหมาย 
16. นางสาวกาญจนา  สายสมบัต ิ
17. นายทว ี คำวงศ์ 
18. นายมงคล  โพธิ์ชัยสาร 
19. นายประสิทธิ์  กอมณ ี
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วงจรการทำงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 
1. การวางแผนงานวิชาการ 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
4. วัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 
5. งานวิจยัและพัฒนาคุณภาพ 
6. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
    แหล่งเรียนรู ้
7. งานประกันคุณภาพภายใน  
( SAR) 
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานทะเบียนนักเรียน 
10.งานเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ ์
11.ส่งเสริมและบริการวิชาการ 
      แก่ชุมชุน 
12. งานตาม พรบ.การศึกษาฯ 
       (แจ้ง เตือน ยา้ย จำหนา่ย) 
13. งานนโยบายเร่งด่วน 
 

กลุ่มงานงบประมาณ 
1. งานแผนงานงบประมาณ 
2. งานการเงิน 
3. งานบัญช ี
4. งานพัสดุและสินทรัพย ์
5. จัดสรรและจัดทำ 
    งบประมาณ 
6. ระดมทรัพยากรเพื่อ 
    การศึกษา 
7. งานตรวจสอบควบคุม 
    ภายใน 
8. งานรบัรองสิทธิ์และ 
     สวัสดกิาร 
9. งานแผนปฏิบัตกิาร 
10.งานโรงเรียนสุจริต 
 

 
 

กลุ่มงานบุคคล 

1. งานแผนงานบุคคล 
2. งานพัฒนาบุคลากร 
3. งานทะเบียนประวัต ิ
4. งานอัตรากำลังและ

กำหนดตำแหน่ง 
5. บรรจุแต่งต้ังและเล่ือน

ตำแหน่ง 
6. งานรักษาวินยั 
7. งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
8. งานส่งเสริมและเชิดชู

เกียรติ
(เครื่องราชอิสริยาภรณ์) 

9. งานมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 

    กลุ่มงานทั่วไป 
1. งานแผนงานทั่วไป 
2. งานธุรการ 
3. งานเทคโนโลยี สารสนเทศ  
    ทาง การศึกษา 
4. งานดูแลอาคารสถานที ่
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานสหกรณ์โรงเรียน 
7. งานเลขานุการ 
     คณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 
8. งานชุมชนและภาคี  
    เครือข่าย 
9.งานชมรม/ผู้ปกครอง 
      นกัเรียนและ 
       สมาคมศิษย์เกา่ 
10. งานยานพาหนะ 
11. งานโสตทัศนศึกษา 
12. งานศาสตร์พระราชา 
13. งานธนาคารโรงเรียน 
 
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
งบประมาณ 

 กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1. งานแผนงานกิจการนักเรียน 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
   นกัเรียน 
3. งานวินัยและแก้ไข   
    พฤติกรรมนักเรียน 
4. งานห้องสมุด 
5. งานกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน 
6. งานแนะแนวและ                 
    ทุนทางการศึกษา 
7.งานประชาธิปไตยนกัเรียน 
8. งานคณุธรรมและ 
    จริยธรรมนักเรียน 
9. งานป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติด 
11. งานประชาสัมพันธ ์
12. งานรับนักเรียนและจัดทำ   
สำมะโนผู้เรียน 
 
 

     งานธุรการ 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หน่วยงานต้นสังกัด ระบบงานสารบัญ (File Link) 

การรายงาน-จัดเก็บหนังสือ 

 



๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการบริหารงานวิชาการ 

นายถนอม หลุมทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

 

 
นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 
นางพัชนี  คำทองแก้ว 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ/ 
หัวหน้างานวิจัย 

 

 

 

 

นางสาวพรชริณทร์ ราศรี 

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 

นายจักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน 
 

 

นางสาวปนัดดา ดวงภาค 

หัวหน้างานแนะแนว 
 

 

นางสาวณพสร สามสุวรรณ 

หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรยีนรู/้ 

เลขานุการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 

นางนันทนา วรรณคำ 
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

หัวหน้างานวัดผล/หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 

นางสาวอินทร์อร แก่นคำ 
หัวหน้างานทะเบียน ม.ปลาย 

 

 

นางสาววิภาดา อามาตย์มนตรี 

หัวหน้างานทะเบียน ม.ต้น 
 
 

 

นางสาวฐณัชญ์พร นาจาน 
หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
 

 
นางเฟื่องลดา  ชาญนุวงศ์ 

หัวหน้างานพัฒนาใช้สื่อและเทคโนโลยฯี 
ผู้ช่วยเลขานุการกลุม่งานบริหารงานวิชาการ 

 



๑๒ 

แผนภูมิการบริหารงานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายถนอม หลมุทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

 

 นางสาวดัสรี ครองยตุิ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ 

 

 นายชยุต โชติวุฒินันท์ 
หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ 

 

 

นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
เลขานุการกลุ่มงานงบประมาณ 

 

 

นางสาววันวิสา  ประสพสุข 
หวัหน้านโยบายและ

แผนงาน 
 

 

นางสาวปณิดา  เผือกแก้ว 
หัวหน้างานการเงิน/ 

งานควบคุมภายในการเงนิ 
 

 

นางสาวจิตปรานี  สาระคำ 
หัวหน้างานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 

 

นางสาวญาณิศา  ทาทอง 
หัวหน้าทะเบียนพัสดุ 

 

 นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้างานสวัสดิการ 

หัวหน้าทะเบียนครุภัณฑ์ 
 
 

 

นางสาวธัญญารัตน์  อาจลอบ 
หัวหน้างานบัญชี 

หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุหมู่
นักเรียน 

 

 

นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 



๑๘ 
แผนผังการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายถนอม  หลุมทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนโขงเจียมวิทยาคม 

นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ 
รองผู้อำนวยการโรงเรยีนโขงเจียมวิทยาคม 

นางศุภนิดา  สมสะอาด 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางสาวบุษศรัฐ  บุษย์เพชร 
เลขานกุารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 
ผู้ช่วยเลขานกุารกลุม่งานบริหารทัว่ไป 

 

นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ์ 
หัวหน้างานสำมะโนผูเ้รียน 

นางศุภนิดา  สมสะอาด 
หัวหน้างานวางแผนบริหารหารศึกษา/หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน 

นายมานพ  ไชยโกฎ 
หัวหน้างานจราจร/หัวหน้างานป้องกันยาเสพตดิ 

นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี 
หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ 

นายสุรศักดิ์  ดวงธนู 
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

นางสาวศรัญญา  สมภักดี 
หัวหนา้ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์ 
หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นางสาวสิริพร  หาญชนะ 
หัวหนา้งานระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

นางกฤษณา  วงค์วิเศษ 
หัวหน้างานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

นายกตัญญ ู สายธนู 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน/งานรบันักเรียน 

นายเอกชัย  พิณทอง 
หัวหน้างานยานพาหนะ 

นายธรรศ  เหลาทอง 
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

นางสาวบษุศรัฐ  บุษย์เพชร 
หัวหนา้งานทัศนศึกษา 

นางสาวกาญจนา  แพงแก้ว 
หัวหนา้งานศาสตร์พระราชา/หัวหน้างานธุรการ 

นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินงานธกุาร 

 

นายอโนชา  สมหมาย 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายมงคล  โพธิ์ชัยสาร 
ตึกคุณภาพ/ตึกชมพ/ูห้องนำ้ นร.ช. 

นายทวี  คำวงศ์ 
ตึกอำนวยการ/ตึกห้องสมดุ/หอ้งน้ำ นร.ญ. 

นายประสิทธิ์  กอมณี 
สหกรณ์/โรงอาหาร/อาคารดนตรี 

 

นางพรรณี  บุญเลิศ 
ที่ปรึกษากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 



๑๕ 

นายถนอม  หลุมทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียม

วิทยาคม 

 นางสาวดัสรี  ครองยตุ ิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียม

วิทยาคม 
นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานบริหารบุคคล 

นายศรัณยู  สำเภา 
เลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

นางสาวญาณกวินทร ์ พิมพกรรณ ์
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

แผนผังการบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา นางสาวอภัสรา ทองเหลา นายศรัณยู  สำเภา นางสาวญาณกวินทร ์ พิมพกรรณ ์ นางสาวปรานอม  มณภีาค 
การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดอืน การวางแผนอัตรากำลัง การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การลาทุกประเภท 
การเปลีย่นตำแหน่งใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การเปลีย่นตำแหน่งใหสู้งขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

การจัดระบบและการจัดทำ
ทะเบียนประวัต ิ

การส่งเสริมและยกย่องเชิด
ชูเกียรต ิ

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกีย่วกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

การดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การดำเนินการเกีย่วกับการเลื่อน
เงินเดือน 

การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 

การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน 

การรายงานการดำเนินการทางวินยัและการลงโทษ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 

การส่งเสริมวินยั คุณธรรม
และจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 

การรายงานการดำเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 

การออกจากราชการ 
การจัดระบบและการจัดทำทะเบียน
ประวตั ิการจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ ์
การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัต ิ

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การจัดทำบัญชรีายช่ือและให้
ความเห็นเกีย่วกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 

การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
การริเริ่มส่งเสรมิการขอรับใบอนุญาต 


