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กลุ่มอ านวยการ 

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  อ าเภอแมว่าง  จังวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 

 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกลุ่มอ านวยการ 6 ภารกิจ ประกอบด้วยงานธุรการ 

งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง งานบ าเหน็จความชอบ และทะเบียน

ประวัติ งานพัฒนาบุคลากร งานวินัยและนิติการ ซึ่งมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มภารกิจ  

เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้มาปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการได้ทราบ ข้อมูล  

ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพื่อตรวจสอบและทบทวนกระบวนการท างาน 

ตามภารกิจและได้น าไปปรับปรุง หรือ พัฒนาการปฎิบัติงาน ในภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง  

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้จัดท าจึงหวังว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนางานต่อไป 

  

ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มอ านวยการ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน

ผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

              กลุ่มอ านวยการ 

            โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มอ านวยการ 

แนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยแบ่งการบริหารงาน

ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่ม

อ านวยการ  และ กลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว มีการปฏิบัติงานภายใต้

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มี

ความรู้  ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

สนองตอบความต้องการของโรงเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ให้เกิดผลส าเร็จตาม

หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นระเบียบวินัย   

จรรณยาบรรณ  อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง  เชิดชู

เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานธุรการ 

2. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

2.1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

  2.1.1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

 2.1.2. การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 

2.2. งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

3. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

3.1. งานสรรหาบุคลากร 



 3.1.1. การสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  การคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว 

3.2. งานย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2.1. การรับย้ายเข้าและย้ายออก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2.2. การรักษาราชการแทน 

3.3. งานออกจากราชการ 

 3.3.1. การเกษียณอายุราชการ 

 3.3.2. การลาออกจากราชการ 

 3.3.3. การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

4. งานทะเบียนประวัต ิ

4.1. งานบ าเหน็จความชอบ 

4.2. งานทะเบียนประวัต ิ

4.3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4.4. งานบริการบุคลากร 

5. งานพัฒนาบุคลากร 

5.1. งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

 5.1.1. การฝึกอบรม 

 5.1.2. การศึกษาต่อ 

5.2. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

5.3. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 5.3.1. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 

 5.3.2. การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

5.4. งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

6. งานวินัยและนิติการ 

6.1. งานวินัย 

6.2. งานอุทรณ์และร้องทุกข์ 

 6.2.1. การอุทธรณ์ 

 6.2.2. การร้องทุกข์ 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจปรากฎผลดังนี้ 

1. งานธุรการ 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 การรับหนังสือราชการ 

การส่งหนังสือราชการ 
จ านวนหนังสือราชการท่ีรับ 1,319 เรื่อง 
จ านวนหนังสือราชการท่ีส่ง 859 เรื่อง 

2 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร จ านวน 20 ครั้ง 

อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 อุปสรรค/ปัญหา 

  ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ 

  ไม่มี 

2. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

2.1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์อัตราก าลังในสถานศึกษา 

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564) 
โรงเรียนมีข้อมูลอัตราก าลังครู ในการประกอบการ
บริหารอัตราก าลังสถานศึกษาให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอโดยปรากฏ
ว่าขณะนี้ในภาพรวมของโรงเรียนมีอัตราก าลังครูใน
ภาพรวมขาดเกณฑ์ 2 อัตรา 

2 การจัดท าข้อมูลความต้องการครู 
(1) จัดท าข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุ

ราชการเมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(2) จัดท าข้อมูลความต้องการครูเมื่อส้ิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีข้อมูลความต้องการครูท่ีรายงานต่อส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ ใช้ประกอบการ พิจารณา
จัดสรรอัตราก าลังเพื่อขอรับข้าราชการครูในสาขา
วิชาเอกท่ีขาด ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
นาฏศิลป์ 

3 จัดท าข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในโรงเรียน 
ประกอบการวางแผนอัตราก าลังปีการศึกษา 2564 

มีข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในโรงเรียน  
ประกอบการวางแผนอัตราก าลังปีการศึกษา 2564 
ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง  
สอดคล้องกับสภาพจริงไว้ใช้ประกอบ 
พิจารณาบริหารอัตราก าลังครูให้สอดคล้อง กับความ
ต้องการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้  



- การเสนอขอความเห็นชอบรับย้ายและย้ายออก
ของ ข้าราชการครูจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

4 การบริหารอัตราก าลัง ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงิน
งบประมาณ และเงินบ ารุงการศึกษา 

- มีอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีงานส่งเสริมการ 
สอนและงานสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.77 ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด ท าให้มีจ านวนครู
ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 อุปสรรค/ปัญหา 

  ไม่ได้รับจัดสรรในอัตราท่ีขาด 

 ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรอัตราก าลังให้กับโรงเรียนในเวลาท่ีเหมาะสม 

2.2. งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 การด าเนินการให้ข้าราชการครู  

บุคลากรทางการศึกษามี/เล่ือนวิทยฐานะ สูงขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ ว17/2552 และ ว21/2560  
- ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรม  
- จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรภายใน โรงเรียน  
- การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่น การประเมินเพื่อขอ
มี/เล่ือนวิทยฐานะ  
- การเสนอ สพม.แต่งต้ังคณะกรรมการ ประเมิน  
- การด านินการประเมิน 
- สรุปผลการประเมินส่ง สพม.  
- แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวิทยฐานะช านาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ว17/2552  อย่างถูกต้อง จ านวน 2 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 20 ของ ข้าราชการครูท่ีไม่มีวิทย
ฐานะ 
 
 
 

2 การด าเนินการให้ข้าราชการครู คงวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว9/2564 
- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
- จัดอบกรมการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
- จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดท าแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ร้อยละ 100 



อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 อุปสรรค/ปัญหา 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความเข้าใจในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน การ

ด าเนินการส่งเอกสารล่าช้า ขาดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนเนื่องจาก หลักเกณฑ์ ว9/2564 เป็นเรื่อง

ใหม่ 

 ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 

3. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

3.1. งานสรรหาบุคลากร 

 3.1.1. การสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  การคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว 

3.2. งานย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2.1. การรับย้ายเข้าและย้ายออก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 รวบรวมเอกสารการขอย้ายออกเพื่อเสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบและ
น าส่ง สพม. เชียงใหม่ ภายในก าหนดเวลา  
ขอย้ายออก จ านวน 2 คน 

มีข้อมูลการขอย้ายออกของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 2 คน 

2 รวบรวมเอกสารการรับย้าย  มีข้อมูลของการรับย้าย 

3.2.2. การรักษาราชการแทน 

การรักษาราชการแทนเป็นไปตามกฎหมายและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีการ

ก าหนดล าดับการรักษาราชการแทน 

อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 อุปสรรค/ปัญหา 

  จัดท าเอกสารไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

 



3.3. งานออกจากราชการ 

 3.3.1. การเกษียณอายุราชการ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ราย 

 3.3.2. การลาออกจากราชการ 

ไม่มี 

3.3.3. การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ไม่มี 

4. งานทะเบียนประวัต ิ

4.1. งานบ าเหน็จความชอบ 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 เสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับ สพม.

เชียงใหม่ 
มีข้อมูลการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือน  
ข้าราชการ จ านวน 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 1 เมษายน 2564 จ านวน 34 คน  
ครั้งท่ี 2 1 ตุลาคม 2564  จ านวน 34 คน 

4.2. งานทะเบียนประวัต ิ
ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 ให้บริการข้าราชการครูท่ีมีความประสงค์ ขอส าเนา 

ก.พ.7 โดยติดต่อประสานงาน กับ สพม.เชียงใหม่ 
มีผู้ขอใช้บริการ จ านวน 10 คน 

4.3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ  
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2564 

มีข้อมูลการเสนอขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจ าปี 2564 ไปยัง สพม. เชียงใหม่ 

4.4. งานบริการบุคลากร 
ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  มีข้าราชการท่ีขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของ 

รัฐ จ านวน 4 ราย 
2 การขอการขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ มีข้าราชการท่ีขอขอหนังสือรับรองการเป็น 

ข้าราชการ จ านวน 5 ราย 



ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3 งานขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปต่างประเทศ 
จ านวน - ราย 

4 งานขออนุญาตให้ข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาไปต่างประเทศ 

จ านวน - ราย 

5 งานขออนุญาตไปราชการ  มีผู้ขออนุญาตไปข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาไปราชการ จ านวน ๒๐ ราย 

6 การลาอุปสมบท  จ านวน - ราย 
7 การขอพระราชทานเพลิงศพ  จ านวน - ราย 
8 การลาป่วยของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน - ราย 
9 การลากิจส่วนตัวของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 1 ราย 
10 การออกหนังสือรับรองให้ครูชาว  

ต่างประเทศท่ีสอนอยู่ในโรงเรียน  
เพื่อต่อวีซ่า 

จ านวน 1 ราย 

11 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  มีข้าราชการท่ีขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จ านวน 5 ราย 

อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 อุปสรรค/ปัญหา 

  จัดท าเอกสารไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 

 

5. งานพัฒนาบุคลากร 

5.1. งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

 5.1.1. การฝึกอบรม 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
ของข้าราชการครูท้ังหมด 
 



ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2 กิจกรรม อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 

สถานศึกษา  
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะในการบริหารงาน   
ตนเอง และทีมงาน  
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหาร จัดการ
บุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 2 คน  
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีมาตรฐาน  
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3 กิจกรรม อบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการ สอน  
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มี  
ความรู้ทักษะ ในการปฏิบัติงานด้าน  
การสอน  
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา  
ตนเองด้านการสอน 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 34 คน  
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีมาตรฐาน  
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5.1.2. การศึกษาต่อ 

 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 1 ราย 

5.2. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีข้าราชการครูได้เข้ารับรางวัลต่างๆ 30 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 30 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 



5.3. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 5.3.1. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 ให้บริการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต

วิชาชีพ 
มีผู้ขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ของบุคลากร
ท้ังหมด 

 5.3.2. การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 ให้บริการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต

วิชาชีพ 
มีผู้ขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
จ านวน 6 ราย 

5.4. งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

ไม่มี  

อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
อุปสรรค/ปัญหา  

ไม่มี  

ข้อเสนอแนะ  

ไม่มี 

6. งานวินัยและนิติการ 

6.1. งานวินัย 

ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 งานวินัย  เรื่องท่ีรับ – เรื่อง  

เรื่องท่ียุติ– เรื่อง  
เรื่องคงค้าง – เรื่อง 

2 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์  
2.1. การอุทธรณ์  
2.2. การร้องทุกข์ 

 
ไม่มี  
ไม่มี 

3 งานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ  
3.1. คดีปกครอง  
3.2. คดีอาญา  

 
ไม่มี  
ไม่มี  



ท่ี ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3.3. คดีแพ่ง  
3.4. คดีล้มละลาย  
3.5. คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
3.6. คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไม่มี  
ไม่มี  
ไม่มี  
ไม่มี 

 

6.2. งานอุทรณ์และร้องทุกข์ 

 6.2.1. การอุทธรณ์ 

  ไม่มี 

 6.2.2. การร้องทุกข์ 

  ไม่มี 

อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

อุปสรรค/ปัญหา  

ไม่มี  

ข้อเสนอแนะ  

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มอ านวยการ 

๑. นางสาววรางคณา  เป็นมูล  ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  

๒. นางสาวธิดาพร  ตุ่นตุ้ย   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบุคลากร  

๓. นางสาวธนวันต์  วัฒนศิริเสรีกุล  ครู เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร  

๔. นางสาวรุจรินทร์  ตุ้ยมูล   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 


