
๒.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 นายปศาสตร์   ต้นทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  

หน้าท่ี  

๑. วางแผนการด าเนินงานและก าหนดนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลตามนโยบายของ

โรงเรียน 

๒. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  

๒.๓.๑ งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

  นายนิรันดร์   แก้วนันทะ ประธานกรรมการ  

  นางสาวกันยารัตน์  ฤกษ์อุดม กรรมการ 

  นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์  กรรมการ 

  นายวุฒิชัย ชัยชูด กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

๑.  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๑.๑ จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา  

 ๑.๒ จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา  

 ๑.๓ จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว 

 ๑.๔ จ านวนพนักงานราชการ  

๒. วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง ข้อมูล ๕ ปี  

๓. จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  

๔. เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๕. การก าหนดต าแหน่ง และการขอเล่ือนต าแหน่งบุคคลทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  

๖. ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้างช่ัวคราว

และพนักงานราชการ  

๗. ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการส าหรับบุคคลทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและ 

พัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามเกณฑ์และ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ท่ีก าหนด 

๘. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ  ทุกหกเดือน ตามแบบประเมินท่ี 

ก.ค.ศ. ก าหนด และในการประเมิน แต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้ง ผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย



และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบและในส่วนของ พนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง  

๙. รวบรวมรายช่ือและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายและให้

ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไป

ปฏิบัติงาน  

๑๐. ติดต่อและประสานงานด้านสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

สิทธิประกันสังคมของลูกจ้างประจ า  

๑๑. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒.๓.๑ งานทะเบียนประวัติและการรักษาวินัย 

  นางสาวเปมิกา นิยมอุดมวัฒนา ประธานกรรมการ  

  นายชลชาติ สร้อยทอง กรรมการ 

  นายจิรยุทธ  อินทวารี  กรรมการ 

  นายศิรัตน์  บันลือพงศ์พันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

๑. ด าเนินการแต่งต้ัง หรือส่ังให้พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจ

หน้าท่ีกฎหมายก าหนด  

๒. เสนออนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจ

ส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือรับเรื่องการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอไปยังผู้มี

อ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังพิจารณาแล้วแต่กรณี  

๓. รวบรวมข้อมูล และจัดท าสถิติเวลาการเข้าปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย สรุปข้อมูล และน าเสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นรายวัน  

๔. ติดต่อและประสานงานการจัดท าทะเบียนข้อมูล ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และลูกจ้างประจ า 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒.๓.๓ งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 นายจินต์ตรัย   พรตด้วง  ประธานกรรมการ  

 นางสาวกันยารัตน์  ฤกษ์อุดม กรรมการ  



 นางสาวละมัย  สินเพียง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

๑. จัดท าแผน และด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

๒. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีศึกษาและท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

๓. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและช้ีแจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามี

วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

๔. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  

๕. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี

ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดหรือกรณีอื่นตามความ

เหมาะสม  

๖. ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

๗. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย 

มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๘. ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม 

ระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๙. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒.๓.๔ งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 

 นายวุฒิชัย  ชัยชูด ประธานกรรมการ  

 นายศุภณัฐ  กาหยี กรรมการ 

 นางสาวละมัย สินเพียง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

๑. จัดท าแผนงานและจัดครูดูแลประจ าช้ันเรียน  

๒. ดูแล ก ากับ ติดตาม พฤติกรรมนักเรียนรวมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒.๓.๕ งานเวรดูแลความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของราชการ 

 นายสหวัฒน์  แก้วประทับศรี ประธานกรรมการ  

 นายวุฒิชัย  ชัยชูด  กรรมการ  

 นายนิรันดร์   แก้วนันทะ กรรมการ 

 นางสาวรวิภา  ลาภูมมา  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี  

๑. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์เวรกลางวัน เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวรประจ าวัน 

๒. จัดท าสมุดบันทึกเวรกลางวัน เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวรประจ าวัน สรุปข้อมูล และน าเสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นรายสัปดาห ์

๓. ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับงานโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียน 

๔. รวบรวมเอกสารแลกเปล่ียนเวรกลางวัน และเวรกลางคืน 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓.๖ งานส านักงานและสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการ  

 นายจิรยุทธ อินทะวารี กรรมการ  

 นางสาวเปมิกา นิยมอุดมวัฒนา กรรมการ/งานแผนงานกลุ่มฯ  

 นายชลชาติ  สร้อยทอง กรรมการ / งานสารบรรณกลุ่มๆ 

หน้าท่ี 

๑. ดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

๒. ประสานกับหน่วยงานย่อยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละงานให้เรียบร้อยเป็นผลดีต่อโรงเรียน  

๓. ติดต่อผู้ปกครองด้วยไมตรีจิตและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนท่ีมาติดต่อและประสานงาน  

๔. จัดท าแผนงานและโครงการงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

๕. ดูแล ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน  

๖. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท าแผนงานและรวบรวมแผนงาน  

๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 


