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โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 256๕ 
 

 

 
 
 

งานประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
นางรพิชา   มตันามะ 

นางสาวอ าภา   หล่อหลอม 
นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่
นางสาวณัฐนิชา   ดีเมฆ 

 

งานวินัยและการรกัษาวินัย 
 นางสาวกัลยา    ไข่มขุเลิศฤทธิ ์

นางกมลพร   เชือ้ทอง 
นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์
นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

 
งานมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 นางสาวกัลยา    ไข่มขุเลิศฤทธิ ์
นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์

 
 

นายสนั่น  วงษ์ดี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวกลัยา   ไข่มขุเลิศฤทธ์ิ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สมาคมศิษยเ์ก่า และครูโรงเรียนผดงุปัญญา 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนผดงุปัญญา 

คณะกรรมการบริหารฯโรงเรียนผดงุปัญญา 

งานส านักงาน งานสรรหาบรรจุแตง่ตั้ง 

งานโอน ย้ายข้าราชการครูบุคลกร 

นางเสาวนีย ์  บุญทอ 

นางสาวมยุรา  รญัจวน 

นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู ่

 

งานสร้างขวัญและก าลงัใจ  
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์

นางปิยฉัตร  คนชม 
นางเสาวนีย ์  บุญทอ 
นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่
นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

 

งานแผนปฏบิัติการโครงการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวภคัภร  ประภารตัน ์

นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู ่

 

งานสารสนเทศ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่

นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวมยุรา  รญัจวน 

 

งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ  
นางปิยฉัตร    คนชม 
นางกมลพร    เชือ้ทอง 

นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์
นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวมยุรา   รญัจวน 
 

ก ากับ ดูแล ติดตาม 

งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 นางปิยฉัตร    คนชม 
นางกมลพร    เชือ้ทอง 

นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์
นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวมยุรา   รญัจวน 
 

งานทะเบียนประวัติ 
และขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 นางสมปอง  ภู่ยางโทน 
นางกมลพร   เชือ้ทอง 

นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่
นางสาวมยุรา   รญัจวน 
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        นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1. นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  ประธานกรรมการ 

      2. นางกมลพร    เช้ือทอง  ครู คศ.3   กรรมการ       
   3. นางสาวภัคภร   ประภารัตน์     ครู คศ.3   กรรมการ      
   4. นางเสาวนีย์   บุญทอ   ครู คศ.3   กรรมการ 
      5. นางปิยฉัตร   คนชม    ครู คศ.3   กรรมการ 
   6. นางสมปอง    ภู่ยางโทน  ครู คศ.2   กรรมการ 
   7. นางทัศวรรณ    บุญเทพ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
       8. นางสาวอำภา    หล่อหลอม ครู   กรรมการ 
   9. นางสาวมยุรา   รัญจวน ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
               10. นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่ ครู   กรรมการ       
      11. นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   12. นางรพิชา   มัตนามะ                    ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
      13. นางสาวณัฐนิชา  ดีเมฆ          เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน         
เพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่มีความ
รับผิดชอบให้เกิดผล สำเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

พันธกิจ / ภาระหน้าที่ 
1. การวางแผนอัตรากำลังคน การกำหนดตำแหน่ง 

1.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังคน 
1.1.1 ว ิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของ

สถานศึกษา 
1.1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1.3 นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.1.4 นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1.2 การกำหนดตำแหน่ง 
1.2.1 ให้เป็นไปตาม การกำหนดตำแหน่งและความเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื ้นท่ี

การศึกษา 
1.2.2 สถานศึกษากำหนดภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
1.3 การขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอกำหนด
ตำแหน่ง 

1.3.2 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอกำหนดตำแหน่ง 
1.3.3 ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง /ขอเลื ่อนวิทยฐานะ /ขอกำหนดตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 
 

พันธกิจ /  ภาระหน้าที่ / กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนผดุงปัญญา 
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2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.1 การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั ้งให้เป็นไปตามข้อกำหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ.              

เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สถานศึกษาสามารถดำเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั ่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เง ินรายได้ของ
สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.3 การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1 เสนอคำร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา 

เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 
2.3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดทำ

ทะเบียนประวัติต่อไป 
2.4 การกลับเข้ารับราชการ 

2.4.1 การกลับเข้ารับราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือน กรณี ปกติ และกรณีพิเศษ 
3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3.1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา               ต้อง
ช้ีแจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

3.1.1.3 รายงาน การสั่งเล่ือนและไม่เลื ่อนเง ินเดือนของข้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพื ้นที ่การศึกษา               
เพื่อดำเนินการต่อไป 

3.2 งานทะเบียนประวัติ 
3.2.1 สถานศึกษารวบรวมสำเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.1 ตรวจสอบผู ้ม ีค ุณสมบัต ิครบถ ้วนสมควรได้ร ับการเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.2  ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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4. วินัยและการรักษาวินัย 
4.1    ดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

5. การออกจากราชการ 
5.1    ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญ              

ที ่มุ ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื ่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา                        
เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.2 วางแผนการทำงานในการจัดทำงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานสารบรรณงานการเงิน

ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
1.4 รับผิดชอบวางแผนในการดำเนินงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
1.5 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินการ พร้อมท้ังแก้ไขเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพ

โรงเรียน 
1.6 ปฏิบัติตามนโยบายท่ีฝ่ายบริหารมอบหมาย 

 
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 

 2.1 ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.2 ร่วมกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของชุมชน 
 2.3 ร่วมกำกับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.4 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู 
 2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.6 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.   สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.1 ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
3.2 จัดสำนักงานให้เป็นศูนย์บริหารหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3.3 ประชุม นิเทศ  หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.4 ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.5 ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.6 การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง 
3.7 ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง 

ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3.8 งานอัตรากำลัง 
3.9 งานประกันภายใน 
3.10 บันทึกการประชุมครูประจำเดือน 

           3.11 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
 3.12 งานการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 3.13 การขอหนังสือรับรอง 

3.14 งานอื่นๆตาม ท่ีได้รับมอบหมาย 

4 .  งานสรรหาบรรจุแต่งต้ัง,ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ,งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ,งานออกจาก
ราชการ 

 4.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
 4.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
 4.3 การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.5 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.6 การบรรจุเข้ารับราชการ 
 4.7 การรักษาราชการแทน 
 4.8 การเกษียณอายุราชการ 
 4.9 การลาออกจากราชการ 
 4.10 งานเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง 
 4.11 งานการขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
 4.12 งานการประเมินครูผู้ช่วย 
 4.13 งานการประเมินสรรถนะครูและลูกจ้าง 
 4.14 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     5.  งานทะเบียนประวัติและการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 5.1 การจัดทำบัญชีรายช่ือในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 5.2 งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7) 
 5.3 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     6.  งานคณะกรรมการสหวิทยาเขต  
 6.1  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6.2  งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     7.  งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 7.1  งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7.2  การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
7.3  งานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและครู 

           7.4  งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
      8. กฎหมายระเบียบที่เก่ียวกับงานบริหาร 
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8.1 งานกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
8.2 งานวินัย และการรักษาวินัย 
8.3 การดำเนินงานทางวินัย และการลงโทษ 
 8.4 งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
8.5 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     9.  การลาทุกประเภท 
 9.1 การลงเวลาการมาปฏิบัติงานบุคลากร 
 9.2 การสรุปวันลาของบุคลากร 
 9.3 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     10. งานสวัสดิการ 
 10.1 งานการลาศึกษาต่อ 
 10.2 งานการลาทุกประเภทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10.3 การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 10.4 งานสวัสดิการครู  
 10.5 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 10.6 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     11. งานสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 11.1 งานสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 11.2 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     12. งานเจ้าหนา้ที่สำนักงาน 
 12.1 งานสำนักงานบุคคล 
 12.2 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

มีหน้าที่ และความรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
หน้าที่ทั่วไป 

 ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เปน็ไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน 
 
 ความรับผิดชอบงาน 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ท่ีปรึกษาของคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน                  

เพื่อแต่งต้ัง 
5. ท่ีปรึกษาการเขียนแผนงาน  / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 
6. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน 
7. ควบคุมการจัดทำสถิติข้อมูลและวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. ท่ีปรึกษาการวางแผน / งาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 
10. ควบคุมการจัดกิจกรรมของชุมชนในโรงเรียน 
11. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่ายต่าง ๆ ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
12. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานตามขอบข่าย  / ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล และวางแผนงานให้

เป็นไปตามระเบียบราชการและนโยบายของโรงเรียน 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้างานบุคลากรงานธุรการ งานสำนักงาน 
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กำหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
13. นิเทศงานแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
14. ควบคุม  ดูแล  ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริการบุคคล พร้อมท้ังแนวทางการ

แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพฒันากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

15. จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมสหวิทยาเขต 
16. ประมาณค่าใช้จ่ายและบริการแก่ชุมชน และประสานงานกับหัวหน้างานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
17. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนไปติดต่อราชการภายนอก

โรงเรียนไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
18. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำเอกสารเผยแพร่การแบ่งสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดทำ

คู่มือหรือเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
19. ร่วมประชุมกำหนดนโยบายของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
21. จัดปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าใหม่ถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
22. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
23. รับผิดชอบกำกับติดตามงานสำนักงานบริหารงานบุคคล 
24. รับผิดชอบกำกับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
25. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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นางเสาวนีย์   บุญทอ 
หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 

     นางสาวมยุรา  รัญจวน               นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง           นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่   
 กรรมการ                                     กรรมการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. บันทึกการประชุมครูประจำเดือน 
2. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับแสดงรายละเอียดในการขอใช้บริการ จัดลำดับการให้บริการ 
3. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 
4. การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
5. งานมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
6. งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
7. งานขอหนังสือรับรอง  
8. งานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารและครู 
9. งานบรรจุแต่งต้ัง การโอน การย้าย การออกจากราชการ การยืมตัวข้าราชการ การช่วยราชการ 
10. งานกำหนดตำแหน่งใหม่ 
11. การประเมินครูผู้ช่วย และการประเมินสมรรถนะลูกจ้าง 
12. การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15. การเกษียณอายุราชการ และการลาออกจากราชการ 
16. งานอัตรากำลัง งานการประกันภายใน 
17. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ 
18. ดูแลซ่อมบำรุงวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ 
19. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
20. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

                         งานสำนักงาน งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง งานโอน 
ย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และงานออกจากราชการ ประกอบด้วย 

   



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 นางสาวภัคภร  ประภารัตน์ 
                                                  หัวหน้างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง                นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่           
                 กรรมการ                                    กรรมการ                    
       
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพองค์กร 
2. วิเคราะห์โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
    มาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนางาน 
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนโครงการ 
4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
6. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 

 

 

 

งานแผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              นางสาวดวงนภา    หม่อโป๊ะกู่ 
                                                หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         นางทัศวรรณ   บุญเทพ      นางสาวมยุรา  รัญจวน   
                 กรรมการ                                                    กรรมการและเลขานุการ 
       
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
  2. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

งานสารสนเทศงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

 

 
 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               นางสาวภัคภร   ประภารัตน์ 
                                                หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     นางเสาวนีย์   บุญทอ                                  นางปิยฉัตร   คนชม        
                            กรรมการ                                                กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง             นางทัศวรรณ   บุญเทพ           นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่        
              กรรมการ         กรรมการ                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. สร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติ 
  2. การขอพระราชทานเพลิงศพ 
  3. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

งานสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 

 

   

 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                     
                                
                                

 
            นางปิยฉัตร    คนชม                      

         หัวหน้างาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
         
   นางกมลพร   เชื้อทอง                           นางทัศวรรณ   บุญเทพ        
  กรรมการ        กรรมการ                            
 
 
 
 
 
 
     

    นางสาวมยุรา   รัญจวน          นางสาวภัคภร   ประภารัตน์         
  กรรมการ       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำ การขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
2. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
3. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้เจ้าของโครงการ /กิจกรรมนำผล 
    ไปพัฒนาต่อไป 
4. เป็นผู้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

งานส่งเสรมิประเมินวิทยฐานะ และงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 

 

  

 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นางรพิชา   มัตนามะ 
                                                 หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       นางสาวอำภา  หล่อหลอม            นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่           นางสาวณัฐนิชา   ดีเมฆ   
                 กรรมการ                               กรรมการ                     กรรมการและเลขานุการ 
       
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากร                               
              ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนกังานราชการ 
           2. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคลากรท่ีใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการ        
              ปฏิบัติราชการ  
           4. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
           5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ (งานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง) ประกอบด้วย 
 

 

  
 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 
                                

                                       นางสมปอง  ภู่ยางโทน 
                                            หัวหน้างาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
     นางกมลพร   เชื้อทอง                 นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่         นางสาวมยุรา  รัญจวน                     
              กรรมการ                                 กรรมการ                      กรรมการและเลขานุการ      

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
      2. จัดทำเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความ    
          เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  
      3. จัดทำสมุดประวัติ (กพ.7) และกรอกสมุดประวัติ (กพ.7) ของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียนร้อย  
      4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ี 
         การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่องสมุดประวัติ (กพ.7) 
      5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ี 
          การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่องขอรับและขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประสานงานเรื่องการขอพระราชทาน 
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 
 

งานทะเบียนประวัติและขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย 

 

   

 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 

                                                     
                                

 

                                 

 

 

  

                                                                                       

                                                                    นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์         
                                             หัวหน้างาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

          นางกมลพร   เชื้อทอง             นางสาวภัคภร  ประภารัตน์           นางสาวสายทอง   แซ่ว้าง                                 
                กรรมการ                            กรรมการ                      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
           2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย      
 
 

 
 
 

 
 
 

 

งานวินัยและการรักษาวินัย ประกอบด้วย 
 

 
  

 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 

 
                                

                                         นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์         
                                           หัวหน้างาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
     นางสาวภัคภร  ประภารัตน์ 
      กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
           2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย      
 

 
 
 

 
 

 

 

 

งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 
 


