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โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



โครงสร้างกลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

โทร : 061-9744774, 099-6231424

อีเมลล : thanormlum2507@gmail.com
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2. ข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2565) 

ที ่ ปริมาณ จำนวน หน่วย 
1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  

 - ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน 
 - รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 คน 
 - ครผูู้สอน (ชาย) 8 คน 
 - ครผูู้สอน (หญิง) 24 คน 
 - พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 คน 
 - ครูอัตราจ้าง 2 คน 
 - ลกจ้างประจำ 2 คน 
 รวมจำนวน 41 คน 

2 จำนวนห้องเรียน 26 ห้องเรียน 
3 จำนวนนักเรียน 850 คน 
4 ขนาดโรงเรียน   

 -ใหญ ่   
  

ROOM_C



 

 

1. การบริหารงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล 
1.1 แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรม  
และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู ้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริกา รครู                   
และ บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองตอบความต้องการของโรงเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ 

ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื ่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัต ิงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่น                        

ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง             

เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1.3 ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
          4.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          5.  การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
          6.  การลาทุกประเภท 
          7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          8.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 12. การออกจากราชการ 



 

 

 13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
 14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
 20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา นางสาวอภัสรา  ทองเหลา นายศรัณยู  สำเภา นางสาวปรานอม  มณีภาค 
การดำเนินการเกีย่วกับการเลื่อนเงินเดือน การวางแผนอัตรากำลัง การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต การลาทุกประเภท 
การดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น  การยา้ยข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 

การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

การดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น  การยา้ยข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 

การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง การดำเนินการเกีย่วกับการเลื่อนเงินเดือน 
การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน 
การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การออกจากราชการ 

การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดระบบและการจัดทำทะเบยีนประวัต ิ  

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดระบบและการจัดทำทะเบยีนประวัต ิ  

การพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
การดำเนินการที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

แผนภูมิการบริหารกลุ่มงานบริหารบุคคล 

นายถนอม  หลุมทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนโขงเจียมวิทยาคม 

นางสาวดัสรี  ครองยุต ิ
รองผู้อำนวยการโรงเรยีนโขงเจียมวิทยาคม 

นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

นายศรัณยู  สำเภา 
เลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล 



 

 

ในปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม มีการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 
 

1. ให้คำปรึกษา  แนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล 
2. รวบรวมข้อมูล  สถิติ  วิเคราะห์  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล 
3. ประชุม  ปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  ปรับปรุง  พัฒนางานบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
4. การปฏิบัติงานโครงการ  กิจกรรมในหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหาร

บุคคล  ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
5. ให้ข้อมูลเสนอแนะแนวทางและให้คำปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนในการดำเนินงานด้านบริหารงาน

บุคคล 
6. จัดทำสถิติข้อมูล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพิจารณาความดีความชอบ 
7. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
8. การปฏิบัติงานเสนอคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรม  แผนงาน  โครงการ  การเดินทางไปราชการ  

การประกาศข่าว 
9. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  การขอ – รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การให้ขวัญกำลังใจ  งาน

พัฒนาวิชาชีพ 
10. การดำเนินการทางวินัยการลงโทษ  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
11. งานอัตรากำลังครูและนักเรียน  การขอกำหนดตำแหน่ง  รายงานจัดการชั้นเรียน 
12. งานการจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  ทำเนียบข้าราชการครู  ลูกจ้าสง  สำเนาทะเบียน

ประวัติ  ( กพ.7 ) ( ก.ค.ศ. 16 ) การเปลี่ยนชื่อ – สกุล  รายการอ่ืนๆ  ในทะเบียนประวัติ  การขอมี
บัตรประจำตัว  การจัดทำทำข้อมูล  ( P – OBEC ) 

13. การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
14. งานสรรหา  บรรจุแต่งตั้งและการพัฒนาอย่างเข้ม  การย้าย  โอน  การช่วยปฏิบัติราชการ  การแต่งตั้ง

การรักษาตำแหน่ง  คำสั่งจ้าง 
15. การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  ระเบียบการปฏิบัติงานราชการ 
16. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
17. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การสัมมนาบุคลากร  การศึกษาดูงานของ

บุคลากร  ผลงานเกียรติบัตรของบุคลากร 
18. การจัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการข้าราชการครู – ลูกจ้าง  และบุคลากรทางการศึกษาแบบบันทึก

การปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม 
19. การลาไปราชการและขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่  ใบลาทุกประเภทการไปราชการ  และขอออกนอก

สถานศึกษา  ทะเบียนคุม  วัน  เวลาทำการของข้าราชการครู – ลูกจ้าง  และบุคลากรทางการศึกษา 
การลาออก  การเกษียณอายุ  และถึงแก่กรรม 



 

 

20. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


