
โครงสร้างการบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล   

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 

1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 

หน้าที่  ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทน่วิทยา  กลุ่มบริหารงานบุคคล   

2.  งานวางแผนอัตรากำลังและงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

 1.  นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต 

 2.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

 3.  นางธิติมา    ทองสนิท 

หน้าที่ -    จัดทำข้อมูลบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนช่ัวโมงสอน   

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

-  จัดทำข้อมูลอัตราว่างของโรงเรียน  สาขาวิชาที่ขาดและที่เกินเกณฑ ์

- ร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังและสรรหาตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง 

- จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและ

ลูกจ้างชั่วคราว 

3.  งานย้ายและงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม ่

 1.  นางสุวิรนันทร์  ป้อมสุวรรณ 

 2.  นางสาวพิมพ์ลภัทร  เป้ียจัน 

หน้าที่ -  จัดทำข้อมูล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  และแบบคำร้องขอย้ายของบุคลากรตามปฏิทิน 

-  จัดทำอัตราทดแทนสำหรับบุคลากรครูที่ได้ย้ายและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ 

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคำส่ังประเมินครูที่บรรจุใหม่(ครูผู้ช่วย) 

4.  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนขั้นค่าจา้งพนักงานราชการ/ลูกจ้าง 

 1.  นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต 

 2. นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

หน้าที่ -  จัดทำข้อมูลบุคลากร  สถิติต่างๆ  แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล  สำหรับการประเมิน 

 การเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกตำแหน่ง  และการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

-  จัดทำคำส่ังประเมินประสิทธิภาพฯและคำส่ังคณะกรรมการพจิารณา 

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง  สพม.30 

- ร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 



- การดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนของบุคลากร 

5.  การพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย  การเลื่อนวิทยฐานะ และ  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 1.  นางธิติมา  ทองสนิท 

 2.  นางสุวิรนันทร์  ป้อมสุวรรณ 

3.  นางสาวพิมพ์ลภัทร  เป้ียจันทึก 

หน้าที่ -  จัดทำข้อมูล  แบบประเมิน  นิเทศ  ประเมินผลการปฏิบัติงานและควบคุมการประเมินและพัฒนา

อย่างเข้มครูผู้ช่วยให้เป็นไปตามปฏิทิน 

-  ศึกษาวิธีการและหลักเกณฑ์การขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะของบุคลากร 

- ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลบุคลากรที่ขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

- สำรวจ  จัดทำข้อมูลบุคลากร  เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ

บุคลากรให้เป็นไปตามปฏิทิน 

- ร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเล่ือนวิทยฐานะและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- การจัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะและการเปล่ียนตำแหน่งให้สูงขึ้น 

6.  งานสารสนเทศ  เก็บข้อมูล  งานอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 1.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

 2.  นางสาวพิมพ์ลภัทร  เป้ียจัน 

หน้าที่ -  จัดทำข้อมูล  สถิติต่างๆเกี่ยวกับการอบรมและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-  สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครู 

- จัดทำข้อมูลบุคลากรเกี่ยวกับตำแหน่ง วิทยฐานะและวุฒิการศึกษา 

- การต่อใบประกอบวิชาชีพครู  การส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

- การขอ  กพ.7  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

- การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7.  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

 1.  นางสุวิรนันทร์  ป้อมสุวรรณ 

 2.  นางสาวพิมพ์ลภัทร  เป้ียจัน 

 3.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

หน้าที่ -  ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่างๆสำหรับการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 



-  จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ  เช่น  กิจกรรมศึกษาดูงาน  วันคล้ายวันเกิด  งานเล้ียงรับ

เล้ียงส่ง  ฯลฯ 

8.  งานดำเนินการทางวินัยและงานเสริมสร้างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม 

 1.  นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต 

 2.  นางสาวภรนรา  เช้ือสีดา 

 3.  นายพัชรากร  ธรรมวงษา 

 4.  นางธิติมา  ทองสนิท 

หน้าที่ -  อบรม  พัฒนา  และนิเทศบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  คุณธรรม  และจรรยาบรรณ 

 วิชาชีพครู 

-  ร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดำเนินการทางวินัยและงานเสริมสร้างวินัย  คุณธรรมและ

จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

- การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้กอ่น 

- การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

- การออกจากราชการ 

- การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

9.  งานสารบรรณและงานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

 2.  นางสุวิรนันทร์  ป้อมสุวรรณ 

หน้าที่ -  จัดเก็บ หนังสือทางราชการและบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างเป็น 

 ระบบ 

-  ประสานงานและประชาสัมพันธ์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

- จัดทำหนังสือตอบรับกับส่วนราชการต่างๆ 

-  ปฏิบัติงานตามคำส่ังที่ได้รับมอบหมาย 

10.  งานตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการ/การลา/การไปราชการของบุคลากร 

 1.  นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต 

 2.  นางธิติมา  ทองสนิท 

 3.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

 4.  นายปรัชญา  ยาตาแสง 



 5.  นางสุวิรนันทร์  ป้อมสุวรรณ 

 6.  นางสาวพิมพ์ลภทร  เป้ียจันทึก 

หน้าที่ -  จัดทำเอกสาร  ข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการทั้งแบบรูปเล่มและระบบสแกนลงเวลา 

-  ตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรและนำเสนอผู้บริหารในเวลาไม่เกิน  

09.00  น. ของทุกวัน  ติดตามบุคลากรที่ยังไม่ลงเวลาให้มาลงเวลาทั้งสองระบบ 

- จัดทำข้อมูลการลาทุกประเภท  สถิติการลา  ของบุคลากร  รวมทั้งติดตามการส่งใบลาของ

บุคลากร 

- สำรวจข้อมูลการลาและการไปราชการของบุคลากรในแต่ละวัน 

11.  งานนิเทศการศึกษา 

 1.  นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต 

 2.  นางธิติมา  ทองสนิท 

 3.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

 4.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

 5.  คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

หน้าที่ -  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

-  ดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดทำปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

12.  งานเวรยามและงานรักษาความปลอดภัย 

 1.  นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต 

 2.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

หน้าที่  -  แต่งตั้งคำส่ังการปฏิบัติงานเวรยามรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการและเวรกลางคืน  ของ

บุคลากร 

-  ดูแล  กำกับ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของเวรยามรักษาความปลอดภัย 

- จัดทำเอกสารการบันทึกการปฏิบัติงานของเวรยามรักษาความปลอดภัย และการสับเปล่ียนเวร 

- รายงานผลการปฏิบัติงานเวรยามรักษาความปลอดภัย  

13.  การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 

1.  นางธิติมา  ทองสนิท 

 2.  นางสาวพิมพ์ลภัทร  เป้ียจัน 



หน้าที่   -  รายงาน สรุปโครงการต่างๆของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 -  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

14.  งานสำนักงานกลุม่บริหารงานบุคคล 

 1.  นางสุวิรนันทร์  ป้อมสุวรรณ 

 2.  นางธิติมา  ทองสนิท 

 3.  นางปนัดดา  ปิยะวรากร 

 4.  นางสาวพิมพ์ลภัทร  เป้ียจัน 

หน้าที่     -     จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สำหรับการใช้ในสำนักงาน 

-  จัดหาครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บเอกสาร 

- พัฒนาและปรับปรุงสำนักงาน 

- จัดทำระบบข้อมูลและเอกสารต่างๆสำหรับบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. งาน

วางแผน

อัตรากำลั

งและงาน

สรรหา

บรรจุ

แต่งตั้ง 

2. งานย้าย

และงาน

บรรจุแต่งตั้ง

บุคลากรใหม่ 

3. งานเล่ือน

ขั้นเงินเดือน  

เล่ือนขั้น

ค่าจ้าง

พนักงาน

ราชการ/

ลูกจ้าง 

4. การ

พัฒนาอย่าง

เข้มของครู

ผู้ช่วย  การ

เล่ือนวิทย

ฐานะ และ  

การขอ

เครื่องราชอิ

สริยาภรณ์ 

5. งาน

สารสนเทศ  

เก็บข้อมูล  

งานอบรม

และพัฒนา

บุคลากร 

6. งาน

ส่งเสริม

และยกย่อง

เชิดชู

เกียรต ิ

7. งาน

ดำเนินการ

ทางวินัย

และงาน

เสริมสร้าง

วินัย  

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

8. งานสาร

บรรณและ

งาน

เลขานุการ

กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

9. งาน

ตรวจสอบ

การมา

ปฏิบัติ

ราชการ/

การลา/การ

ไปราชการ

ของ

บุคลากร 

10. งาน

นิเทศ

การศึกษา 

 

11. งานเวร

ยามและงาน

รักษาความ

ปลอดภัย 

12. งาน

สำนักงาน

กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นแท่นวิทยำ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

วิทยำ 

หัวหนำ้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล 


