


๓๗ 
 

๓. กลุมบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล  ประกอบดวย 
๑. นางอนญัญา  สุขไกร      ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๒.  นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง   หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
 ๓. นางสาวเนาวรตัน เจริญสุข      ผูชวย 
 ๔. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                                  ผูชวย 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย   
 
๑. การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       หัวหนา 
  ๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      ผูชวย 
  ๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                              ผูชวย 
    ๑.๑ การวางแผนอัตรากําลัง ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       หัวหนา 
  ๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      ผูชวย 
  ๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                              ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําแผนอัตรากําลัง  (ระยะ
๓-๕ป) กําหนดวิธีการท่ีแกปญหาท่ีสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประเมินผลการดําเนินการวางแผนอัตรากําลัง 
    ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 

๑. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      หัวหนา 
  ๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง      ผูชวย 
  ๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                             ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากร อยางนอย ๓ รายการ นําความรูท่ีไดมาขยายผลมี
การประเมินกิจกรรมและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
    ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบดวย 

๑. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       หัวหนา 
  ๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      ผูชวย 
 ๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                             ผูชวย 



๓๘ 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน อยาง
นอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง วิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรและนําผลการวิเคราะหไปใชในการ
พัฒนาบุคลากร   
    ๑.๔ การบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ ประกอบดวย  

๑. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      หัวหนา 
  ๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง      ผูชวย 
  ๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                             ผูชวย 
 ๔. นายกรวีย  คงทน      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน สํารวจความ
พึงพอใจ ประเมินผลการจัดกิจกรรม นําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการบํารุงขวัญ
และสงเสริมกําลังใจบุคลากร 
 
๒. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 
    ๒.๑ การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย  

๑. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       หัวหนา 
  ๒. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                ผูชวย 
 ๓. นางสาวเนาวรัตน  เจรญิสุข      ผูชวย 
 มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา มี
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะ และจัดทําทะเบียนประวัติไหถูกตองเปนปจจุบัน เก็บรักษาทะเบียนประวัติอยาง
ปลอดภัย สะดวกแกการคนหา นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินการ 
    ๒.๒  การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 

๑. นางสาวศิริลักษณ  ราษี           หัวหนา 
  ๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข     ผูชวย 
  ๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง                         ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติราชการของบุคลากรและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ รวบรวมหลักฐานใหเรียบรอยเปนปจจุบัน จัดทําสถิติ  นําผลไปใชประโยชนและนํานวัตกรรมเทคโนโลยี
เขามาใชในการดําเนินการ 
***หลักฐานการปฏิบัติราชการ หมายถึง หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา การบันทึกเวรยามในเวลาและ
นอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการขออนุญาตตาง ๆ ฯลฯ  
 
 



๓๙ 
 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานบุคคล ประกอบดวย 

๑. นางอนัญญา  สุขไกร        หัวหนา  
๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 
๓. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      ผูชวย 
๔. นางสาวศิริลักษณ  ราษี          ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานบุคคลโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได ประเมินผลในระดับ
หนวยงานยอยในรูปแบบของคระกรรมการ วิเคราะหผลการประเมินและนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงานบุคคล 
 

๔. งานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารงานบุคคล 

    ๔.๑ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย   
๑. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       หัวหนา  
๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      ผูชวย 
๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนรายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ติดตอประสานงาน
กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดทําระเบียบวาระการประชุมคระกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สงรายงานการประชุมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
    ๔.๒ งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร ประกอบดวย 

๑. นางอนัญญา  สุขไกร        หัวหนา  
๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 
๓. นางสาวเนาวรัตน เจริญสุข      ผูชวย 
๔. นางสาวศิริลักษณ  ราษี          ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการพัฒนา
สถานศึกษา  กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบริหารจัดการ  จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคกรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
    ๔.๓ งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

๑. นางอนัญญา  สุขไกร        หัวหนา  
๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 
๓. นางสาวเนาวรัตน เจริญสุข      ผูชวย 
๔. นางสาวศิริลักษณ  ราษี          ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีผลการปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา เผยแพร



๔๐ 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทราบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาท้ังมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
    ๔.๔  งานสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการ   
  ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 

๒. นางอนัญญา  สุขไกร        ผูชวย 
๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย      

มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเมื่อมีการส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีทําผิดวินัยอยางรายแรงและมีเหตุ
ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ใหดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด  ใน
กรณีตําแหนงครูผูชวยและตําแหนงครูท่ียังไมมีวิทยฐานะ 
    ๔.๕. งานอุทธรณและการรองทุกข  
   ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 

๒. นางอนัญญา  สุขไกร        ผูชวย 
๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องอุทธรณ เรื่องรองทุกข คําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึกษาในสถานศึกษา แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนดเพื่อพิจารณาในกรณีท่ีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานผูบริหารสถานศึกษา 
    ๔.๖ งานการออกจากราชการ  
   ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 

๒. นางอนัญญา  สุขไกร        ผูชวย 
๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้      
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นเรื่องเสนอขออนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในฐานะผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามหลักเกณฑ  ออกคําส่ังใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ัง หรือเสนอให อ. ก. ค. ศ.  เขตพื้นท่ี
การศึกษาพิจารณาแลวแตกรณี 
    ๔.๗ การลงเวลาปฏิบัติหนาท่ี  ประกอบดวย  

๑. นางสาวศิริลักษณ  ราษี          หัวหนา 
๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง      ผูชวย 
๓. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข     ผูชวย 

 มีหนาท่ีดังตอไปนี้   
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงเวลา การมาปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและ บันทึก สรุปเปนสถิติเวลาของการมาปฏิบัติงาน  



๔๑ 
 
    ๔.๘ ใบรับรองทุกประเภท ประกอบดวย  

๑. นางสาวศิริลักษณ  ราษี           หัวหนา 

 ๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      ผูชวย 
  ๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้      
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกใบรับรองการปฏิบัติงาน ฯลฯ ของขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
 


