
 

 โรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาท่ี 193/2565 เรื่องแต่งตั้งและก าหนดหน้าท่ีบุคลากร 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2564 หน้าท่ี  44 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที่  193 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากร  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564 

............................................ 
     ตามท่ี ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงาน               
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร   เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฝุาย / งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย มีระบบและเกิดประสิทธิภาพ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 และ มาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และตามกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงแต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
1. นายธีวราช  อ่อนหวาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นางวิชุดา  ต าหนง ครู/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ ครู/หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
4. นางคมคิด  ศรีสุข ครู/หัวหน้าฝุายบริหารงานแผนงาน กรรมการ 
5. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม ครู/หัวหน้าฝุายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
6. นายอาคเนย์  มีคุณ ครู/หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
7. นายมานะ  แสงศิริ  ครู/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
8. นางสาววราภรณ์  สมดี ครู/หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
9. นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
10. นายประยุทธ  บุญมา  ครูธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
  1. วางแผนการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ฝุาย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝุายเป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อยถูกต้องเป็นผลดีต่อทางราชการ 
  2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝุายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นผลดีต่อทาง
ราชการ 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ภาคเรียนที่   2 ปีการศึกษา  2564 

 

 

 

 

 
หัวหน้าฝุายบรหิารวิชาการ หัวหน้าฝุายบรหิารงานแผนงาน หัวหน้าฝุายบรหิารงบประมาณ หัวหน้าฝุายบรหิารงานบุคคล หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป หัวหน้าฝุายกจิการนักเรียน 
-งานแผนงานฝุาย -งานส านักงานฝุาย -งานส านักงานฝุาย -งานส านักงานฝุาย -งานส านักงานฝุาย -งานส านักงานฝุาย 
-งานส านักงานฝุายบริหารวิชาการ -การวางแผนพฒันาโรงเรียน -งานบริหารการเงินและบัญชี -งานจัดองค์กรการบรหิารโรงเรียน -งานชุมชนและภาคีเครือข่าย -งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -งานการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ -งานรับเงิน  จ่ายเงิน -งานอัตราก าลงัและก าหนดต าแหนง่ -งานเวรยาม และรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา -งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
-งานวัดผลและประเมินผล -งานควบคุมภายใน -งานท าหลกัฐานการเงิน การบัญชีและเก็บรักษาเงิน -งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย -งานประชาสมัพันธ์และงานเผยแพรเ่กียรตปิระวัติของโรงเรยีน -งานหัวหน้าระดบัและครูทีป่รึกษาประจ าช้ัน 
-งานเทียบโอนผลการเรียน -งานนโยบายและโครงการพเิศษ -หัวหน้างานการเงิน -งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว -งานยานพาหนะ -งานเวรประจ าวัน 
-งานพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู ้ -งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบรหิารแผนงาน -งานพัสดุและสินทรัพย ์ -งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม -งานเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน 
-งานจัดตารางเรียนตารางสอน  -ระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา -งานทะเบียนประวัติ -งานสถานศึกษาพอเพียง -งานปูองกันแก้ไขปญัหาสารเสพติด /เอดส์/ ปญัหาทางเพศ 
-งานนิเทศการเรียนรู ้  -งานสวัสดิการครูและนกัเรียน -งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้าง -งานธนาคารโรงเรียน -งานปูองกันอบุัติเหตุและจราจร 
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านวิชาการ  -งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบรหิารงบประมาณ และบุคลากรทางการศึกษา -งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา -งานโครงการและกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย 
-งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้   -งานเลื่อนเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างพนักงาน -งานบริหารงานสารบรรณ -งานตรวจบริเวณนอกพื้นที่โรงเรียน 
-งานสร้างโอกาสทางการศึกษา    ราชการ  ลูกจ้างประจ าและลกูจ้างช่ัวคราว -งานระบบน้ าดื่มโรงเรียน -งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
 ให้กับนักเรียน (ส่งลูกรกัถึงฝัง่)   -งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ -งานโสตทัศนศึกษา -งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
-งานทะเบียน   -งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร -งานระดมทรัพยากร -งานส่งเสริมพฒันา วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
-งานพัฒนาและใช้สือ่เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา   -งานวินัยและการรักษาวินัย -งานสมาคมศิษย์เก่า   นักเรียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
-งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   -งานพัสดุฝุาย -งานห้องสมุด  
-งานวิจัยและพฒันาคุณภาพการศึกษา   -งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) -งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบรหิารทั่วไป  
-งานสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม   -งานประเมินผลการด าเนินงาน   
-งานระบบผลการเรียนนักเรียน      ฝุายบริหารบุคคล   
  (SGS : Secondary Grade System)      
-งานเอกสารสิ่งพิมพ ์      
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
-งานแนะแนวและศึกษาต่อ      
-งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน      
-งานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)      
-งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบรหิารวิชาการ      
   

 
  

 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจลักษ์พทิยา 

นายธีวราช  อ่อนหวาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ท าเนียบคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายบรรจง   สีค า 

 

นักเรียน 



 

 
โครงสร้างการบริหารงาน  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายธีวราช  อ่อนหวาน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ท าเนียบคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
นายอาคเนย์  มีคุณ 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายบรรจง   สีค า 
 

งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล งานจัดองค์กรการบริหารโรงเรียน 
 

รองหัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ 

 

งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 

งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
 

งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากร
ทางการศึกษา 

งานเลื่อนเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติ 
 

งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
 

งานวินัยและการรักษาวินัย 
 

งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) งานพัสดุฝุาย 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 

งานเลขานุการฝุายบริหารงานบุคคล 

36 



 

ท าเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
นายธีวราช  อ่อนหวาน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
นายบรรจง   สีค า 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
นายอาคเนย์  มีคุณ 

หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
 

 
นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ 

งานจัดองค์กร(แม่บทโรงเรียน) 
งานทะเบียนประวัติ 
งานเลื่อนเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
งานขอให้มี / เลื่อนวิทยฐานะ 
 

 
นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว 

งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
งานวินัยและการรักษาวินัย 
งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารบุคคล 
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นายไพศาล  พุฒพันธ์ 

งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรฯ 
งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 
งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารบุคคล 

 
นางสาวอินทร์ทุอร  นิกพิมพ์ 

งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
งานทะเบียนประวัติ 
งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรฯ 
งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
งานพัสดุฝุาย 
งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารบุคคล 
งานเลขานุการฝุายบริหารงานบุคคล 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1. นายธีวราช  อ่อนหวาน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง   สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
3. นางวิชุดา  ต าหนง  ครู/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
4. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ ครู/หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ    กรรมการ 
5. นางคมคิด  ศรีสุข  ครู/หัวหน้าฝุายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 
6. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม ครู/หัวหน้าฝุายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
7. นายมานะ  แสงศิริ  ครู/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
8. นางสาววราภรณ์  สมดี ครู/หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
9. นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานฝุายบริหารงานบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานบุคคลให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน สพท./สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และ
อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
คณะท างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายอาคเนย์  มีคุณ         หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์         ครู                         กรรมการ 
4. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  ครู                         กรรมการ 
5. นางสาวอินทร์ทุอร  นิกพิมพ์ ครู     กรรมการ 
6. นายไพศาล  พุฒพันธ์          ครู                         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ด าเนินงานในงานบริหารบุคคลต่อไปนี้  ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพม./สมป. / สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  

1. งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 
2. งานจัดองค์กรการบริหารโรงเรียน 
3. งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
4. งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
5. งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
6. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. งานทะเบียนประวัติ 
8. งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
9. งานเลื่อนขั้น เพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
10. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
11. งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
12. งานวินัยและการรักษาวินัย 
13. งานพัสดุฝุาย 
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14. งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 
15. งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 

 
1.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู   
มีหน้าที่ 
 ดูแล  ก ากับการด าเนินการงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1.  งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 
  2.  งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  3. งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
  4.  งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  5. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  6. งานทะเบียนประวัติ 
  7. งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. งานเลื่อนเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  10. งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
  11. งานประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
  12. งานพัสดุฝุาย 
  13. งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
  14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 1. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   หัวหน้า 
 2. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู   ผู้ช่วย 
 3.  นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย    
  4. นายไพศาล   พุฒพันธ์   ครู    ผู้ช่วย 
 5. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
  1. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกิจกรรม 5 ส. ของส านักงานฝุายบริหารงาน
บุคคล 
 2. อ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝุายบริหารงานบุคคล 
 3. ลงทะเบียนรับและหนังสือส่งของฝุายบริหารงานบุคคล  และจัดเก็บหนังสือราชการเป็นปัจจุบัน 
  4. ร่าง  พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝุายบริหารงานบุคคล  
  5. ร่าง  พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานฝุาย
บริหารงานบุคคล 
 7. รวบรวมโครงการ  งานพิเศษต่าง ๆ ที่ฝุาย/งานต่าง ๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
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  8. กรอกแบบรายงาน  ข้อมูล  สถิติต่าง ๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการฝุายบริหารงานบุคคล 
  9. แจ้งเวียนและจดรายงานการประชุมของฝุายบริหารงานบุคคลทุกครั้งที่มีการประชุม 
 10. ติดตาม  สรุป  รายงาน  การด าเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 11. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
 12. จัดท าเนียบบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. งานจัดองค์กรการบริหารโรงเรียน 
  นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  ครู   
มีหน้าที่ 
 1.  จัดองค์กรหรือจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 2. ประชาสัมพันธ์การจัดองค์กรหรือแผนภูมิการบริหารโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 3.  ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามขอบข่ายของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 4.  จัดท าเอกสารหลักฐานการก าหนดงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ครบทุกงาน ตามแผนภูมิที่โรงเรียนก าหนด 
 5.  จัดท าค าสั่งการแต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาและมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 6.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 7.  ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.  งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  1. นางสาวกุลธิดา    ดวงแก้ว  ครู   หัวหน้า   
 2. นายไพศาล   พุฒพันธ์   คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  
 1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาโดยจัดท าแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ  3-5  
ปี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.  งานวางแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจัดท าแผน
อัตราก าลังระยะ  3-5  ปี  และก าหนดต าแหน่ง 
  3. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด  
 4. จัดท าทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน สืบค้นง่าย 
5. งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
 1. นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู   หัวหน้า   
 2. นายไพศาล   พุฒพันธ์  คร ู  ผู้ช่วย 
 
มีหน้าที่ 
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 1. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  1. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง 
  2.แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล
งาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็น
พลเมืองที่ดี และหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  3. ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็น
เวลา 2 ปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก 
3 เดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  5. ติดตาม  ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
  6. เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เสนอต่อ
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
   2. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้บริการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
   4. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  หรือ ก.ศ.จ. ก าหนด 
   5. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  1.รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่างๆ  
   2. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
   4. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  หรือ ก.ศ.จ.  ก าหนด 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
  1. นายไพศาล   พุฒพันธ์  คร ู  หัวหน้า   
  2. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์  คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
  2. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไว้บริการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  4.ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในแต่ละกรณี 
    4.1 กรณีการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 
    4.2  กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 ) สถานศึกษา
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้  โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา  ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สถานศึกษาก าหนด 
  5.ด าเนินเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 1. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   หัวหน้า 
 2. นางสาวกุลธิดา    ดวงแก้ว  ครู    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ คร ู   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  
 1.  ศึกษาวิเคราะห์  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  3. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
 5. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ก่อนเลื่อนต าแหน่งและ กรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
 6. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมิน 
ผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่งานให้
ปฏิบัติ 
 7. ติดตาม  ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
 8. ติดตาม บุคลากรน าความรู้ที่ได้จาการพัฒนามาขยายผลในโรงเรียน และการรายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา  เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8. งานทะเบียนประวัติ 
 1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู  หัวหน้า 
 2. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่างๆ  
 2.จัดท าทะเบียนประวัติ ( ก.พ. 7 หรือ กคศ. 16) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ให้เป็นปัจจุบัน  เก็บรักษาอย่างปลอดภัย  สะดวกต่อการใช้งาน 
 3.ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข  วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้างตามแบบที่ก าหนดโดยน าเสนอไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก .ค.ศ.  
กรณีมีการแก้ไข 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
9. งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. นายไพศาล   พุฒพันธ์   คร ู  หัวหน้า 
 2. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ  ใบลา หรือ                        
หลักฐานการขออนุญาตต่าง ๆ ไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  จัดท าบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวัน 
 3.  สรุปผลการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าวันเสนอผู้อ านวยการหรือรักษาราชการแทนลงนาม
รับทราบทุกวัน 
 4.  เสนอใบลา สรุปผลการลา และเก็บรวบรวมใบลา 
 5.  เสนอขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 6.  รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ
ผู้อ านวยการหรือรักษาราชการแทนลงนามรับทราบทุกวัน 
 7.  จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม
ในบัตรประจ าตัวโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับและลงทะเบียนประวัติไว้ และเมื่อได้รับบัตรแล้วน าส่งคืน
ผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 8.  การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  การลาอุปสมบท  และการลาศึกษาต่อ ด าเนินงาน
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. งานเลื่อนเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
 1.  นายบรรจง   สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า 
  2. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสันธิฌา    สายจันทร์ ครู     ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
 1.  การเลื่อนเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 
  1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่างๆ  
   2.เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา 
  4. ร่าง / พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบด าเนินการตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
  5. รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  การเลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
  2. แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3. การเพิ่มค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
  1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
   2.ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  3.เตรียมเอกสารการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
  5. ร่าง / พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  6. รายงานการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
11. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1. นางสาวสันธิฌา    สายจันทร์ คร ู  หัวหน้า 
  2. นายไพศาล  พุฒพันธ์   คร ู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
 2.ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพ่ือเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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 3.ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่ก าหนด 
 4.จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
12. งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
 1.  นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   หัวหน้า 
  2. นางสาวกลุธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ คร ู   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. มีแผนการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
 2. จัดท าทะเบียนวันเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร กรณี  วันคล้ายวันเกิด  เลื่อนวิทยฐานะ เกษียณอายุ
ราชการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการ  ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เก่ียวข้อง 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
13. งานวินัยและการรักษาวินัย 
  นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู  
มีหน้าที่ 
  1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  
ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้ 
   1) กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   2) กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
   3) การอุทธรณ์ 
   4) การร้องทุกข์ 
  2. การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   1) ผู้บริหารแต่ละระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2) ด าเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   3) สังเกต  ตรวจสอบ  ดูแล  เอาใจใส่  ปูองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัยตามควรแก่กรณี 
  3. ดูแลการออกจากราชการ  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   1) การออกจากราชการ 
   2) การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   3) การออกจากราชการไว้ก่อน 
   4) การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน  ในกรณีต่อไปนี้ 
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    1. กรณีเจ็บปุวยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
    2. กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
    3. กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่งกฎระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 
    4. กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    5. กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน   
ไม่เหมาะสม 
   4) กรณีมีมลทินมัวหมอง 
   5) กรณีได้รับโทษจ าคุก  โดยค าสั่งของศาล  หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
14. งานพัสดุฝ่าย 
  นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ คร ู
มีหน้าที่ 
 1. ส ารวจพัสดุ วัสดุที่มีและท่ีต้องใช้ในฝุายบริหารงานบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการ 
 2. บันทึกข้อความเสนอรายการพัสดุ วัสดุที่ต้องใช้ต่อฝุายบริหารงานบุคคลเพ่ือขอซื้อขอจ้างตามล าดับ
ขั้นตอน 
 3. รายงานผลการด าเนินงานจัดหาจัดซื้อพัสดุ วัสดุส านักงาน 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
15. งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 
 นายไพศาล  พุฒพันธุ์  คร ู   
มีหน้าที่  
 1. จัดท าแผนงาน ปฏิทินการด าเนินการจัดท า แผนพัฒนาตนเอง  ( ID Plan : INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT PLAN) 
 2. สรุปสถิติการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ( ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
 3. เมื่อสิ้นภาคเรียนติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง  ( ID Plan) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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16. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารบุคคล 
1. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   กรรมการ 
5. นายไพศาล   พุฒพันธ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคลเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงาน
ย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคล 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคล 
   4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่      
อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  หากเกิดปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รีบแจ้งผู้บริหารโดยด่วน 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

                              สั่ง  ณ  วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
 

                
(นายธีวราช  อ่อนหวาน)   

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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ภารกิจ 4.2 ข้อ 1 ระดับท่ี 2 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าท่ี มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าท่ี มีการท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาเก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและสะดวกตอ่      
การค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีการน านวตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินการ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel   ในการจัดเก็บข้อมูล 

 
 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคบากรทางการศึกษา 
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