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6.กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
1. นำยธเนศพล เจริญสุข  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
   1.1 ศึกษำวิเครำะห์ กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือค ำสั่ง 
ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.2 วำงแผน ควบคุม ก ำกับ เร่งรัดติดตำมงำนตำมภำรกิจและแนะน ำให้ค ำปรึกษำ แก้ปัญหำ
ข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นระยะ ๆ 
และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ 
   1.3 ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไข วินิจฉัยงำนต่ำง ๆ ของกลุ่ม พร้อมเสนอทำงเลือก
ประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.4 พิจำรณำเสนอร่ำงนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อเสนอ กศจ พิจำรณำเห็นชอบ 
   1.5 ประสำน เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีกับบุคลำกร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
   1.6 พิจำรณำมอบหมำยงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้บุคลำกรได้ปฏิบัติตำมภำวกำรณ์และ
ควำมจ ำเป็นเฉพำะรำยเป็นกำรชั่วครำวเพื่อแก้ปัญหำเป็นกรณีๆ ไป 

  1.7 ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
2. นำงจิรำ  ทองสุข  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน

บ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

              2.1 ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นล ำดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     2.2 วำงแผน ควบคุม ก ำกับ ติดตำมแนะน ำกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 
     2.3 ตรวจสอบ ผ่ำนงำน ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
     2.4 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนขำ้รำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
    2.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  
    2.6 กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ จัดท ำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ำย
เงินเดือนข้ำรำชกำร รวมถึงกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน 
        2.7 กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเพิ่มเติมของข้ำรำชกำรทุกกรณี 
     2.8 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินตอบแทนพิเศษ, เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว, เงินตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือน ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
     2.9 กำรจัดท ำทะเบียนเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินวิทยฐำนะ และกำรขอถือจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง
เงินวิทยฐำนะ รวมทั้งกำรรำยงำนข้อมูลเงินวิทยฐำนะประจ ำเดือน 
     2.10 กำรตัดโอนอัตรำเงินเดือน (อัตรำว่ำง) ให้ต่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (แบบ 5111) 
     2.11 กำรจัดท ำข้อมูลจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
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     2.12 กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ เงินเพ่ิมพิเศษลูกจ้ำงประจ ำ 
     2.13 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีหมำยเลข 4 ของลูกจ้ำงประจ ำให้เป็นปัจจุบัน 
     2.14 กำรขอรับเงินรำงวัลประจ ำปี 
              2.15 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC  
     2.16 ปฏิบัติงำนแทน นำงนันทกัญ หนูพุทธ  กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
     2.17 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 3. นำงนันทกัญ  หนูพุทธ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
     3.1 ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนทะเบียนประวัติและงำนบริกำรบุคลำกร 
     3..2 กำรด ำเนินงำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำทุกกรณี 
     3.3 กำรรำยงำนบุคลำกรถึงแก่กรรม 
     3.4 กำรขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญรำชกำรชำยแดน 
     3.5 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสมำชิกกองทุน กบข. และ กสจ. 
     3.6 กำรควบคุมกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
     3.7 กำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
     3.8 กำรด ำเนินกำรในฐำนะนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ 
     3.9 กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
     3.10 กำรขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร 
     3.11 กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมำลำ พร้อมจัดท ำทะเบียน
คุมกำรได้รับพระรำชทำน 

    3.12 ขออนุญำตลำไปต่ำงประเทศ 
     3.13 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC ในส่วนของงำนทะเบียนประวัติ 
     3.14 กำรเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 

    3.15 กำรมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์/กำรติดตำมส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นรองหรือกำรส่ง 
ใช้เงินทดแทนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
    3.16 กำรมอบประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
     3.17 กำรด ำเนินกำรทะเบยีนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำทุกกรณี 
                3.18 กำรขอมีบัตรประจ ำตวัเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐทุกประเภท 
                3.19 งำน ก.ค.ศ.16 
    3.20 ปฏิบัติงำนแทนนำงจิรำ  ทองสุข  กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
    3.21 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

 4. นำงระพีพรรณ  ชูยัง   ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
สรรหำและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 

     4.1 ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นล ำดับที่ 3 ในกรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     4.2 วำงแผน ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมแนะน ำกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 
     4.3 ตรวจสอบ ผ่ำนงำน ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์วิธีกำรและ
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
     4.4 ก ำหนดแนวปฏิบัติและตัวชี้วัด นโยบำยกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำร และควำมขำดแคลน 
     4.5 กำรพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ช่วยรำชกำรทุกกรณี ทุกสำยงำน 
     4.6 กำรบรรจุผู้ออกจำกรำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำร 
     4.7 กำรแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่ำนกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู 
     4.8 กำรออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด(ถ้ำมี) 
     4.9 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขออนุญำตท ำงำน ขอต่อใบอนุญำตให้ครูชำวต่ำงชำติ และขออยู่
ในรำชอำณำจักร 
     4.10 กำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              4.11 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ก. (2) 
     4.12 กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงไปสอบแข่งขัน 
              4.13 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC 
     4.14 กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงทุกกรณี  
     4.15 กำรย้ำยข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค (1) (2)  

    4.16 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับครูอัตรำจ้ำงและประกันสังคม 
    4.17  งำน กคศ.16  
    4.18  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร 

     4.19 ปฏิบัติงำนแทนนำงสุภำวดี เจริญฤทธิ์  กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  
     420 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

5. นำงระเบียบ เซ่งเซี่ยง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี้ 
     5.1 กำรแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ      
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ข. 
     5.2 กำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     5.3 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือท ำหน้ำที่ลูกจ้ำงชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     5.4 วำงแผนจัดท ำโครงกำรและงบประมำณในกำรสรรหำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     5.5 ด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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     5.6 กำรรับรองคุณวุฒิที่ใช้เป็นหลักฐำน ประกอบกำรบรรจุแต่งตั้ง 
     5.7 กำรแต่งตั้ง(ย้ำย) ลูกจ้ำงประจ ำ 
     5.8 กำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนต ำแหน่งต่ำง ๆ /รักษำกำรในต ำแหน่ง 
              5.9 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC 
     5.10 กำรคัดเลือกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับทุนตำมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     5.11 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว ธุรกำรโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิกำรและ
ประกันสังคม 
     5.12 ปฏิบัติงำนแทนนำงสุภำวดี เจริญฤทธิ์  ในกรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
     5.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

         6. นำงศรีรัตน์  อนุรักษ์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้ 
     6.1 กำรแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ สำย
งำนบริหำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ข. 
     6.2 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือท ำหน้ำที่ลูกจ้ำงชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     6.3 กำรรับรองคุณวุฒิที่ใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
     6.4 กำรแต่งตั้ง(ย้ำย) ลูกจ้ำงประจ ำ 
     6.5 กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
              6.6 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC 
     6.7 กำรคัดเลือกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับทุนตำมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     6.8 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว ธุรกำรโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิกำรและนักกำร
ภำรโรง 
     6.9 กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำรทุกกรณี (อบรม ประชุม 
สัมมนำ ทัศนศึกษำ) 
              6.10 กำรจัดท ำข้อมูลและทะเบียนคุมเกี่ยวกับกำรประชุม อบรม สัมมนำ 
     6.11 ปฏิบัติงำนแทนนำงระพีพรรณ  ชูยัง  ในกรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
     6.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

7.นำงสุภำวดี เจริญฤทธิ์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน     
ดังต่อไปนี้ 

    7.1 ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
    7.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนกำรสอนให้ด ำรง 
ต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะ หรือเลื่อนวิทยฐำนะ(ช ำนำญกำรพิเศษ) ทุกสำยงำนและทุกกลุ่มสำระ 
      7.3 กำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ด ำรงต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ ทุกสำยงำนและทุกกลุ่มสำระ  
    7.4 ปฏิบัติงำนแทนนำงระเบียบ  เซ่งเซี่ยง  กรณีที่บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
    7.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
งำนธุรกำร 

8. นำงสุวิมล  เครือเตียว  พนักงำนรำชกำร  ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

   8.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ควบคุม ก ำกับ ติดตำมดูแลงำนธุรกำรภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไป
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   8.2 กำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนของกลุ่มบิหำรงำนบุคคล 
   8.3 รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์ e-office ของ สพฐ. และ สพป.ตรัง เขต 1 
   8.4 ประสำนงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและระหว่ำงกลุ่มอื่นๆภำยในส ำนักงำนและ

สถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
   8.5 งำนประชุมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.6 กำรน ำเสนอ ติดตำม ตรวจสอบแฟ้มเสนองำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   7.7 ควบคุมทะเบียนค ำสั่งในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.8 จัดท ำบันทึกนัดหมำย แจ้งเวียนเรื่องต่ำงๆ ภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.9 จัดท ำบันทึกขอเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ำรุดภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.10 กำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ  
   8.11 กำรขออนุญำตกำรลำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดและบุคลำกรภำยในกลุ่มบริหำรงำน

บุคคล 
   8.12 กรณีที่บุคคลดังกล่ำวไม่อยู่ ให้นำงบุญชำติ เนียมชู ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   8.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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