
 
ประกาศโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
............................................................................................................................. .................... 

 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้มีการด าเนินการตาม 
นโยบาย และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 

- การวางแผนก าลังคน 
วางแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความ
ต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน 39 คน 

- การสรรหา 
ในปีพ.ศ. 2563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอกับกับการ

วางแผนก าลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- การเลื่อนเงินเดือน 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าปี

ละ 2 ครั้ง และด าเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยด าเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายทุกข้ันตอน 
ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 

1. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี พบว่าในปีพ.ศ. 2563 ร้อยละของครูที่
เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 89.95 ซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



ตารางรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2563 
ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 

1 10 ม.ค.63 น.ส.ระวิพรรณ  อุดจอม 
พร้อมคณะ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พร้อมครูที่ปรึกษาไปทัศนศึกษา   
ณ จังหวัดสุโขทัย 

รูปภาพ 

2 11 ม.ค.63 นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว นักเรียนรับเกียรติบัตรวันเด็ก
แห่งชาติ  ณ บริเวณศาลพระ
เจ้าตากสิน จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

3 15 ม.ค.63 นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดตาก จ ากัด 

รปูภาพ 

4 13 ม.ค.63 นางณิษา  สิริปัญญา/  
พร้อมคณะ 

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ณ โรงเรียนพบพระ
วิทยาคม จังหวัดตาก 

รปูภาพ 

5 15 ม.ค.63 นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นายบัณฑิต  ต๊ะทองค า 

คณะกรรมการด าเนินการจัด
สอบคัดเลือกเพ่ือขอ
พระราชทานเป็นนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ 
ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ   
จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รปูภาพ 

6 17 ม.ค.63 นายเวทย์บพิตร สุริยมณี 
นายประสาร  ทะมา 

คณะกรรมการด าเนินการจัด
สอบคัดเลือกเพ่ือขอ
พระราชทานเป็นนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่กุ จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

7 20 ม.ค.63 นายสติ  เพียรท า 
นางจุฬาลักษณ์  โทรแก้ว 

คณะกรรมการด าเนินการจัด
สอบคัดเลือกเพ่ือขอ
พระราชทานเป็นนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ 
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 



ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 
ชายแดนบ้านห้วยน้ าขุ่น 

9 22-24 ม.ค.
63 

นายสติ  เพียรท า ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชา
ทหาร ประจ าปี 2562 
ณ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รปูภาพ 

10 25-26 ม.ค.
63 

นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย 
นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเขมนัช  แก้วค าเครือ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
“บ้านคุ้มจันทร์”แคมป์ 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

11 2-6 ก.พ.63 นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี น าผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม
โครงการฯ ณ ศูนย์ประชุม 
ไบเทค บางนา 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

12 3-7ก.พ.63 นายสติ  เพียรท า / 
พร้อมคณะ 

การฝึกภาคสนามของนักศึกษา
วิชาทหารประจ าปี 2562 
ณ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

13 26-27ก.พ.
63 

นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย 
นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

น านักเรียนไปอบรมโครงการ
เสริมทักษะอาชีพ 
ณ ศูนย์อ านวยการโรงเรียนและ
ภัตราการแม่สอด HCTC 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

14 20 มี.ค.63 นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

การเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินและซักซ้อมการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม 
จังหวัดตาก 

รปูภาพ 

15 4 มิ.ย.63 นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

การฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร 
ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกท่ี 310 
จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

16 19 มิ.ย.63 นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้ง
ที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาก

รปูภาพ 



ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 
นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย พิทยาคม  จังหวัดตาก 

17 9 มิ.ย.63 นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม 
นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน 

การอุดหนุนสื่อการสอนให้แก่
หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก 

รปูภาพ 

18 19 ส.ค.63 นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน การประเมินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการ ณ โรงเรียนแม่ปะ
วิทยาคม จังหวัดตาก 

รปูภาพ 

19 20ส.ค.63 นายประสาร  ทะมา การประเมินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการ ณ โรงเรียน 
ท่าสองยางวิทยาคม 

รปูภาพ 

20 21ส.ค.63 นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว การประชุมปฏิบัติการยกระดับ
การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการมีงานท า 
ประจ าปี 2563 ณ โรงแรมเวียง
ตากริเวอร์ไซต์  จังหวัดตาก 

รปูภาพ 

21 28 ส.ค.63 นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
 

ประชุมผู้แทนสมาชิก ชพค.-
ชพส. ตามโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินการ 
ชพค.-ชพส.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่สมาชิก  ณ 
โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก 

รปูภาพ 

22 14 ส.ค.63 นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว โครงการเตรียมความพร้อมแก่
ก าลังแรงงานกิจกรรม  
สร้างเครือข่ายการแนะแนว

รปูภาพ 



ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 
อาชีพ ณ โรงแรมควีนพาเลส  
จังหวัดตาก 

23 14 ส.ค.63 นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานการณ์โควิด-19 
ณ เทศบาลต าบลแม่กุ จังหวัด
ตาก 

รปูภาพ 

24 21 ส.ค.63 นางวรรณพร  อยู่มา การประเมินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการ ณ โรงเรียนแม่
ระมาดวิทยาคม  จังหวัดตาก 

รปูภาพ 

25 28 ส.ค.63 นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว สัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2564 ผ่านระบบ TCAS 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก 

รปูภาพ 

26 8 ก.ย.63 นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ณ สพม.
38 จังหวัดสุโขทัย 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

27 7-8 ก.ย.63 นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย 
นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นายปภพสรรค์  ราชเครือ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 
นางสาวพุวาริน  อินทร์ปัญญา 

การอบรมพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย  
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปี 
2563 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม 
จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

28 14 ก.ย.63 นางวรรณพร  อยู่มา การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการและการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายของ

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 



ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 
สถานศึกษา 
ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

29 13 ก.ย. 63 นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว การฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพื่อ
เป็นนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา ณ สีดารีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

30 11 ก.ย.63 นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 
นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนในโครงการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยกระบวนการนิเทศ
แบบร่วมมือภายใต้กระบวนการ 
PDCA ณ โรงเรียนบ้านด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทัย 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

31 12 ก.ย.63 นางศันสินี  มูลวงษ์ โครงการทดสอบวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม 
จังหวัดตาก  

รปูภาพ 

32 18 ก.ย.63 นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี 

ประชุมผู้บริหาร 
ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

รปูภาพ 

33 19 ก.ย. 63 นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
งานระบบสารสนเทศข้อมูล
การศึกษาจังหวัดตาก 
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนาตาก จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

34 25 ก.ย.63 นายจอมใจ  หมื่นนรา 
นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี 
นายมินทร์ 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู
และนักเรียนในโรงเรียน

รปูภาพ 



ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 
คุณภาพประจ าต าบล 
ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

35 26 ก.ย.63 นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
พร้อมคณะ 

เข้าร่วมการมอบรางวัล
เกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม 
จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

36 28 ก.ย.63 น.ส.ระวิพรรณ  อุดจอม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ 
รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดสุโขทัย 

รปูภาพ 

37 1 ต.ค.63 นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
 

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนตาก
พิทยาคม จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

38 15 ต.ค.63 นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
 

เข้าร่วมโครงการเยาวชนดีศรี
สังคมจังหวัดตาก 
 (แม่สอด) ประจ าปี พ.ศ.2563 
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตาก (แม่สอด) 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

39 4 พ.ย.63 นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมวางแผนขับเคลื่อน 
การยกระดับคุณภาพจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ณ สพม.38 จังหวัด
สุโขทัย 

รปูภาพ 

40 4 พ.ย.63 นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร
ฝึกภาคปกติ ณ โรงเรียน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดตาก 

รปูภาพ 

41 15-17 พ.ย. นางวรรณพร  อยู่มา การอบรมการจัดการเรียนรู้ เกียรติบัตร 



ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 
63 นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี วิทยาการค านวณส าหรับครู

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding 
For Grade 7-9 Teacher 
ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ รี
สอร์ทแอนสปา จังหวัดสุโขทัย 

รูปภาพ 

42 18 พ.ย.63 นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์ 
นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วม
วางแผนขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา ณ โรงเรียนตาก
พิทยาคม จังหวัดตาก 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

43 8 ธ.ค.63 นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
 

กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตร
เยาวชนคนดีศรีสังคมประจ า
จังหวัดตาก(แม่สอด) ประจ าปี 
พ.ศ.2563 ณ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) 

เกียรติบัตร 
รูปภาพ 

44 9 ม.ค.64 นางสาวเขมนัช  แก้วค าเครือ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 รหัส
หลักสูตร 629181309 ณ 
โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก 

รปูภาพ 

45 21 ธ.ค.63 นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว ประชุมวางแผนและปฏิบัติการ
แนะแนวการศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2564 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม 
จังหวัดตาก  

รปูภาพ 

46 30 ก.ค.63 นายบัณฑิต  ต๊ะทองค า 
นางวรรณพร  อยู่มา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ และ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมภิบาลในสถานศึกษา 

รปูภาพ 



ล าดับ วัน เดือนปี ผู้ปฏิบัติ หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หลักฐานอ้างอิง 
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)  
ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ รี
สอร์ทแอนสปา จังหวัดสุโขทัย 

 
2. ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ในระดับด ี
พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ 75 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้แสดงให้
เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ( ITC) ในระดับดีได้เทียบเท่ากับเป้าที่วางไว้ 
ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 

ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรและ
ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับ 
วิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ  

นโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียน
ถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
ด้านที่ 4 การด าเนินการทางวินัย 

พบว่า ในปีพ.ศ. 2563  โรงเรียนบ้านแม่กุวิทยาคม ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือ
ด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

ลงชื่อ 
       (นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 


