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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
ภำรกิจงำน 

1. งำนธุรกำร 
2. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
3. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
4. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 

   
  1. นำยสุวรรณ  จันทร์ศรี  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่                                         
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      1.1 วเิครำะห์ วำงแผน กำรด ำเนินงำน ประสำนงำน บริหำรงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล             
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น มีระบบ เรียบร้อย นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ          
แก่เจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยึดหลักธรรมำภิบำล และพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร  
      1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนอัตรำก ำลังกำรก ำหนดต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ 
      1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำยโอน และกำรออกจำกรำชกำร 
      1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน บ ำเหน็จควำมชอบ และทะเบียนประวัติ 
      1.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
      1.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

2. นำงนิรชำ  ศรีพลอย  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      2.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลล ำดับที่ 2 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลำ 
ไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
      2.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน กำรด ำเนินกำร กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                            
มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  
      2.3 กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) 
      2.4 งำนปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
      2.5 กำรให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน ในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น 
ตำมคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
      2.6 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
        2.7 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย            

3. นำงภูวลักณ์  วรำวุธวิวัฒน์ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      3.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลล ำดับที่ 3  กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลำ              
ไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

    3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน กำรด ำเนนิกำร งำนสรรหำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
      3.3 งำนย้ำย เปลี่ยนต ำแหน่ง โอน ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
      3.4 งำนลำออกจำกรำชกำร และกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร 

/3.5 งำนแต่งตั้ง... 
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      3.5 งำนแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้รักษำกำรแทน 
         3.6 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        3.7 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

4. นำงดำรณี  พรำหมณ์ส ำรำญ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      4.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลล ำดับที่ 1 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลำ           
ไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้   
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินงำน กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
      4.3 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
      4.4 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        4.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

5. นำงธนพร  ใจใหญ่  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      5.1 งำนทะเบียนประวัติ (กำรลงค ำสั่งต่ำงๆ ใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ให้เป็นปัจจุบัน) 
      5.2 งำนฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ ค่ำรักษำพยำบำลจ่ำยตรง 
      5.3 งำนจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ในส่วนของงำนทะเบียนประวัติ 
      5.4 งำนขอเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
      5.5 งำนขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
      5.6 งำนเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
      5.7 งำนบริกำรเก่ียวกับงำนบุคคล (ขออนุญำตไปต่ำงประเทศ/ยกเว้นเกณฑ์ทหำร/ ออกหนังสอื
รับรอง) 
      5.8 งำนเกษียณอำยุรำชกำร 
      5.9 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                  
        5.10 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

6. นำยรำชศักดิ์  แน่นแคว้น ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      6.1 งำนบัญชีถือจ่ำย 
      6.2 งำนจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำในส่วนงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร                 
และเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
      6.3 กำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
      6.4 ช่วยงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
      6.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        6.6 ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 

 

 
/7. นำยปรัชญำ อำษำ... 
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7. นำยปรัชญำ  อำษำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      7.1 วิเครำะห์ วำงแผน อัตรำก ำลัง ของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
      7.2 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง, กำรจัดสรรอัตรำก ำลัง 
      7.3 กำรจัดท ำข้อมูลบุคลำกร 
      7.4 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        7.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

8. นำงสำวชนำนันท์  จิตรโสภำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      8.1 ช่วยงำนจ่ำยตรงเงินเดือนและงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
      8.2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงต่ำงประเทศ 
      8.3 กำรจ้ำง - ให้ออก จัดท ำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน/พนักงำนรำชกำร 
      8.4 อนุญำตจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวด้วยเงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
      8.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      8.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

9. นำงศิวพร  ยำรังกำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      9.1 งำนธุรกำร รับ-ส่ง หนังสือของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      9.2 ช่วยงำนข้อมูลบุคลำกรและอัตรำก ำลัง 
      9.3 ช่วยงำนทะเบียนประวัติ 
      9.4 ช่วยงำนบริกำรงำนบุคคล 
      9.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
      9.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มนโยบำยและแผน… 
 



 

ขัน้ตอนและแนวปฏิบัติงาน 
 

 ทะเบียนหนังสือราชการ  (ทะเบียนหนังสือรับ  ทะเบียนหนังสือส่ง  ทะเบียนค าสั่ง) 
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