กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานวางแผนกลุ่มบริหารงานบุคคล
- วางแผนการดาเนินงานกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๒. งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่ งตั้ง ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
- วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
- จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๔
- นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่ การปฏิบต
ัิ
๒.๒ การกาหนดตาแหน่ง
- จัดทาภาระงานสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อนาเสนอ ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๒.๓. วางแผนและกาหนดตาแหน่งในการจัดจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
๓. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและงานเลื่อนเงินเดือน
๓.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
๓.๒ จัดทาเอกสารประกอบการขอพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
๓.๓ รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
๔.งานส่ งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม การลงโทษ และการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
๔.๑ ส่ งเสริ มวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนิ นการสื บสวน สอบสวนให้ได้ความจริ งและความยุติธรรม โดยไม่
ชักช้าเมื่อมีกรณี อนั มีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทาผิด
วินยั ไม่ร้ายแรง
๔.๓ รายงานการดาเนินงานทางวินยั ไม่ร้ายแรง ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น

๕. งานเวรรักษาการณ์ ประจาสถานที่ราชการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งการปฏิบตั ิหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการ
๕.๒ ตรวจสอบ สรุ ป และรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการของครู เวร
และเจ้าหน้าที่
๖. งานประเมินและส่ งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๖.๑ งานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ / สรุ ปผลการประเมิน พร้อมแจ้งผลการประเมินให้ครู
ทราบ
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานครู ผชู ้ ่วย
- การเปลี่ยน / เลื่อนตาแหน่งลูกจ้างประจาให้สูงขึ้น
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานลูกจ้างชัว่ คราว
๖.๒ งานใบประกอบวิชาชีพ
- ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของผูข้ อรับใบประกอบวิชาชีพ โดยผูข้ อต้องกรอกรายละเอียด
ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชาระเงินให้เรี ยบร้อย
- นาเสนอผูม้ ีอานาจลงนาม โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
- จัดทาทะเบียนคุมใบประกอบวิชาชีพ
๗. งานพัฒนา และเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพ ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๗.๑ งานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- จัดปฐมนิ เทศแก่ผท
ู ้ ี่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
- แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมิน
ผลงาน แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงาน
- ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดอบรม เพื่อพัฒนาเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
- จัดทาทะเบียนคุมรายงานการพัฒนาตนเอง (ID-Plan) และรายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา
- ดาเนิ นการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่ อง
๗.๒ งานขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
- ตรวจสอบผูม
้ ีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญจักรพรรดิมาลาแก่ขา้ ราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
- จัดทาทะเบียนคุมผูไ้ ด้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ย ญจักรพรรดิมาลา เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์และผูค้ ืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๘. งานส่ งเสริม ยกย่ อง เชิดชู เกียรติ ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๘.๑ ส่งเสริ มยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๘.๒ เสริ มสร้างขวัญและกาลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๘.๓ จัดทาทะเบียนคุมผูไ้ ด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และรางวัลดีเด่นทุกประเภท
๙. งานสถิติการปฏิบัติงาน การลาทุกประเภท การไปราชการ การประชุม อบรม และสั มมนา
๙.๑ จัดทาสถิติการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นปัจจุบนั
๙.๒ จัดทาสถิติการลาทุกประเภทของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๙.๓ จัดทาคาสั่งและทะเบียนคุมการไปราชการ การประชุม อบรม และสัมมนา ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๐.งานสารสนเทศและจัดทาระบบทะเบียนประวัติ ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
๑๐.๑ จัดทาและเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนประวัติขา้ ราชการครู และลูกจ้างประจา รายบุคคล
๑๐.๒ บันทึกข้อมูล การเปลี่ยนแปลงลงในทะเบียนประวัติ
๑๐.๓ จัดทาทะเบียนข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑๐.๔ จัดทาข้อมูลการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของผูป้ ระสงค์ขอย้าย โดยผูข้ อต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
ตามแบบฟอร์ม และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เรี ยบร้อย
- นาเสนอผูม้ ีอานาจลงนาม โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
- นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐.๔ จัดทาข้อมูลการเกษียณอายุราชการ
๑๑. งานสานักงานและประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๑.๑ งานสารบรรณกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๑๑.๒ จัดพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๑๑.๓ จัดทาหนังสื อรับรองต่าง ๆ
๑๑.๔ ขออนุญาตไปต่างประเทศ
๑๑.๕ จัดทาบัตรข้าราชการ
๑๑.๖ รวบรวมเอกสาร ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับงานบริ หารงานบุคคล
๑๑.๗ จัดทารายการเบิกจ่ายพัสดุกลุ่มบริ หารงานบุคคล
-

๑๑.๘ จัดทาโครงการของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
๑๑.๙ สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานทุกโครงการของกลุ่มบริ หารงานบุคคล

