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คำนำ 
 

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ฉบับนี้ จัดทำขึ ้น เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษา 
แก่นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทาง
การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ. กลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระ
งานที่ กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา และให้บริการ
ทางการ ศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งหวัง ว่าภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ 
ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล คู่มือฉบับนี้ ได้
บรรจุเนื ้อหา สาระเพียงขอบข่ายงาน (พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงานที ่บรรจุไว้ใน
โครงสร้างการ บริหารงาน วิธีปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะท างานยินดี น้อมรับ
ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ  
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานใน กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง  

 
 

คณะผู้จัดทำ  
กลุม่งานบริหารงานบุคคล  

โรงเรียนหนองหงสพิทยาคม 
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองหงสพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน  
เพ่ือตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม  หลัก
ธรรมาภิบาล 
 2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่มีความ 
รับผิดชอบให้เกิดผล สำเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู 
เกียรติมคีวามมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่รับผิดชอบ  
งานหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 1) รับแนวปฏิบัติจากกลุ่มบริหาร เพ่ือกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ  
 2) กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 3) วางแผนจัดโครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษาให้เหมาะสม  
 4) วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในฝายบริหารงานบุคคลมอบหมาย ควบคุม ดูแล ให้
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 5) ประสานงาน ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคลให้ดำเนิน ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 6) รับผิดชอบดูแล งานวินัยและจรรยาบรรณของครูให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 7) กำกับติดตาม นิเทศติดตามให้คำปรึกษาแก่บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติ หน้าที่
ในงานต่างๆ และกับกลุ่มงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ  
 8) ส่งเสริมงานสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา 
 
งานข้อมูลการปฏิบัติราชการ  
 1) ดำเนินการจัดทำบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการและสรุปการปฏิบัติงานของข้าราชการ  คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสรุปข้อมูลเสนอกลุ่มบริหาร  
 2) ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตออกนอกบริเวณของข้าราชการครูแล บุคลากร  



 3) ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ  
บุคลากร  
 4) จัดทำสถิติการลา ของข้าราชการครูและบุคลากร  
 5) จัดทำสถิติการมาสาย ของข้าราชการครูและบุคลากร  
 6) จัดทำสถิติการออกนอกบริเวณโรงเรียน ของข้าราชการครูและบุคลากร  
 7) จัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการรายงาน และนไปใช้ประโยชน์ 
 
งานพัฒนาบุคลากร  
 1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาก่อนการมอบหมายการ ปฏิบัติ
หน้าที่ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ วิชาชีพ 
เกณฑ์การประเมินผลงาน และมีการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมอย่าง 
ต่อเนื่อง  
 2) การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ จำเป็นในการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการกำหนดหลักสูตร การพัฒนา
แผน/โครงการพัฒนาบุคลากรดำเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ 
 3) การพัฒนาก่อนเลื่อนตำแหน่ง โดยการศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง 
ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
จัดส่งเสริมหรือดำเนินการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสมมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 
งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง  
 1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน  
 2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ เห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
 3) นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ   
 5) ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและ  
วิทยฐานะข้าราชการครู  
 6) ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการตาม  
เกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด  
 7) ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนกำหนด  
 
 
 



งานการเลื่อนเงินเดือน ทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ  
 1) งานทะเบียนประวัติ  
  (1) จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจ้าง  
  (2) การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  
 2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (1) ดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ พิจารณาความดี 
ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  
  (2) ดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากร เพ่ือดำเนินการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  
  (3) ดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ   
  (4) ดำเนินการเก่ียวกับการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
  (5) ดำเนินการเก่ียวกับเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  
  (6) คำนวณบำเหน็จบำนาญ และรายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่   
 การศึกษาเพ่ือดำเนินการต่อไป  
 3) ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (คำสั่งเลื่อนเงินเดือน)  
 4) ดูแลเรื่องเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
 5) ดำเนินการเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู  
 
งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ /  ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตำแหน่ง ข้อกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษาต่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  
 2) รวบรวมและเผยแพร่ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ  
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ข้อกำหนดตำแหน่งเพ่ิมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
 3) ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง / ขอ
กำหนดตำแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณ ีพิจารณา 
อนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 
 
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย ลาออก  
 1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  
 2) ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 



 3) ดำเนินการเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว  
 4) ดำเนินการเกี่ยวกับ ลูกจ้างประจ า  
 5) การแต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5) การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
 7) การรักษาราชการแทน  
 
งานลูกจ้างช่ัวคราวและครูสอนต่างชาติ  
 1) ดำเนินการงานลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง หรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
 2) ดำเนินการติดต่อประสานงานร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 3) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ   
 4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด   
 3) จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้คืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 4) กำกับดูแล และรับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ 
 
งานเสริมสร้างกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 1) จัดทำระบบและทะเบียนประวัติงานบำรุงขวัญ เสริมสร้างกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2) ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และดำเนินการประสานงานบำรุงขวัญ เสริมสร้างกำลังใจ  และยก
ย่องเชิดชูเกียรติตามแนวทางปฏิบัติที่ทางโรงเรียนกำหนด   
 3) ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรตามที่โรงเรียนกำหนด  
 4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
งานธุรการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ การเสนอหนังสือ และการแยกหนังสือส่งให้งานของฝ่าย  
ที่รับผิดชอบจัดระบบเก็บหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบของงานสารบรรณ  
 2) ติดตามการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานส่งให้เป็นไปตามกำหนดเวลา  
 3) จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และตรวจสอบพัสดุฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ   
 4) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 5) ดำเนินการประสานงานการประชุม และบันทึกการประชุมของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
 6) ดำเนินการเกี่ยวกับใบรับรองต่างๆ  
 7) จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและตรวจสอบพัสดุฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ  



 8) ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับการไปราชการของบุคลากร การศึกษาต่อ การไปต่างประเทศ  และการ
ขอออกนอกบริเวณโรงเรียนของข้าราชการครูและบุคลากร  
 9) ดำเนินการนัดหมายการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจดรายงาน การ
ประชุมของโรงเรียน เสนอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล เพ่ือตรวจรายงานการประชุม และเสนอ  ถึง
ผู้บริหารโรงเรียนให้ทราบ  
 10) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พรรณนางานกลุ่มงานบริหารบุคลากร 
 

คณะกรรมการงานบุคคล 
๑.  นางอรพิชชา  ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒.  นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     กรรมการ 
๓.  นางสาวเสาวภาคย์  สิงห์หามแห พนักงานราชการ    กรรมการ 
๔.  นางสาวปิยากร  แฉล้มรัมย ์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๕.  นางสาวทัศนยี์  ศรีทน  คร ู     กรรมการ 
๖.  นางพรมณี  ผลจันทร ์  ครูธุรการ     กรรมการ 
๗.  นายประเทือง สีนาม  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑.  วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง 
๒.  จัดทำทะเบยีนประวตัิบุคคล  (ก.พ.๗)  
๓.  จัดทำบัญชลีงเวลาการปฏิบตัริาชการ  เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วสรุปรายงานเป็นรายเดือน    
๔.  จัดทำกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร

ทางศึกษาอื่นๆในโรงเรียน   
  ๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและการออกจากราชการ 

๖. จัดทำภาระงานสำหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. จัดทำแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและ 

บุคลากรทางการศึกษา  เช่น  แบบเสนอคำขอ  แบบรายงานผลการปฏิบัตหิน้าท่ี  แบบประเมินด้านต่าง ๆ และแบบรายงาน
การประเมินผล 

๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอมหีรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๙. การเปลีย่นแปลงข้อมลูใน ก.พ.๗  ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย  โอน  ช่วยราชการ  และการลาออกของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
๑๒. ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรกัษาวินัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๓. ดำเนินการเกีย่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  ทั้งกรณปีกตแิละกรณีพเิศษ 
๑๔. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยตำแหน่ง 
๑๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑. งานวางแผนอัตรากำลัง 

๑.  นางอรพิชชา  ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
๒.  นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวเสาวภาคย์  สิงห์หามแห พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวปิยากร  แฉล้มรัมย ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวทัศนยี์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วย 
๖.  นางพรมณี  ผลจันทร ์  ครูธุรการ     ผู้ช่วย 
๗.  นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ๑. รวบรวมและรายงานข้อมลูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเสนอต่อบริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

-  จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามสาขา 
-  จำนวนลูกจ้างประจำในสถานศึกษา 
-  จำนวนลูกจ้างช่ัวคราว 
-  จำนวนพนักงานราชการ                      



๒.  วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง 
                        ๓.  จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 
                        ๔.  เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
๒. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

๑.  นางอรพิชชา  ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
๒.  นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวเสาวภาคย์  สิงห์หามแห พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวปิยากร  แฉล้มรัมย ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวทัศนยี์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วย 
๖.  นางพรมณี  ผลจันทร ์  ครูธุรการ     ผู้ช่วย 
๗.  นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่     ๑. รวมรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
๒. การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจา้งช่ัวคราว  
๓. การแต่งตั้ง ย้าย โอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน  
๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๖. ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 

๓. งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.  นางอรพิชชา  ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
๒.  นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวเสาวภาคย์  สิงห์หามแห พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวปิยากร  แฉล้มรัมย ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวทัศนยี์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วย 
๖.  นางพรมณี  ผลจันทร ์  ครูธุรการ     ผู้ช่วย 
๗.  นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ๑.  รวบรวมข้อมลูการโยกย้ายบุคลากรเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑. นางอรพิชชา ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
 ๒. นางบุญชาติ  สรรพวุธ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้ช่วย 

๓. นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วย 
๔. นายวีระยุทธ  ปริมาณ  คร ู     ผู้ช่วย 
๕. นายขจรเกียรติ  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๖. นายญาณกร  สรสิงหนาท  คร ู     ผู้ช่วย 
๗. นายธิตพัฒน์  บุรณ์เจริญ  คร ู     ผู้ช่วย 
๘. นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๙.  นางสาวปยิากร  แฉล้มรัมย ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี    ๑. ดำเนนิการประสานงานและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำการประเมนิผลการ ปฏิบตัิงานตามแบบทีก่ำหนด  
๒. นำเสนอผู้บรหิารฯ รับรองผลการปฏิบัติงานและทำหนังสือนำส่งผลการประเมินไปยัง สำนักงานเขต 



พื้นที่ทราบทุกครั้ง 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดา้นบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทำและ 

พัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
            ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อสรา้งขวัญ
และกำลังใจให้กับบุคลากร 
            ๕. พัฒนามาตรฐานคณุภาพ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑก์ารประเมินผลงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           ๖. ส่งเสริมและจดัทำเครื่องมือประเมินคณุภาพการบริหารงานบุคคล 
            ๗. ดำเนินการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
        ๘. นำผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาไปใช้ประโยชน ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๙. จัดทำรายงานการบริหารงานบคุคล 

๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานส่งเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นางอรพิชชา ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
๒. นางบุญชาติ  สรรพวุธ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้ช่วย 
๓. นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วย 
๔. นายวีระยุทธ  ปริมาณ  คร ู     ผู้ช่วย 
๕. นายขจรเกียรติ  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๖. นายญาณกร  สรสิงหนาท  คร ู     ผู้ช่วย 
๗. นายธิตพัฒน์  บุรณ์เจริญ  คร ู     ผู้ช่วย 
๘. นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๙. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวปิยากร  แฉล้มรมัย์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมนิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

๒. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัย  
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. ควบคุม ดูแลและส่งเสรมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติ ตามระเบียบ วินัย  
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

๕. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยก ย่องเชิดชู 
เกียรตผิู้มผีลงานดีเด่นและมคีุณงามความดตีามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอื่น ตามความเหมาะสม  

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

๖. งานจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
๑. นายประเทือง  สีนาม  คร ู     หัวหน้า 
๒. นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๓. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วย 
๔.นางสาวเสาวภาคย์  สิงห์หามแห พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๕. นางพรมณี  ผลจันทร ์  ครูธุรการ     ผู้ช่วย 
๖.นางสาวปิยากร  แฉล้มรัมย ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วยและเลขานุการ 



มีหน้าที ่  ๑.   จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ของข้าราชการ และลูกจ้าง 
๒. ตรวจสอบประวตัิความประพฤติของข้าราชการ และลูกจ้างโดยการตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือ 
๓. ควบคุมวัน เดือน ปี ของผู้เกษียณอายุ 
๔. ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ 
๕. ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง 
๖. ดำเนินการเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ 
๗. ตรวจสอบประวตัิการศึกษาของบคุคลากร (บรรจุใหม/่เพิ่มวุฒิ) 
๘.  จัดทำข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรยีน 
๙. จัดทำทะเบียนสมาชิก กบข. กองทุนสำรองเลีย้งชีพ 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

๗. งานเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๑. นางอรพิชชา ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
๒. นางบุญชาต ิ สรรพวุธ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้ช่วย 
๓. นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วย 
๔. นายวีระยุทธ  ปริมาณ  คร ู     ผู้ช่วย 
๕. นายขจรเกียรติ  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๖. นายญาณกร  สรสิงหนาท  คร ู     ผู้ช่วย 
๗. นายธิตพัฒน ์ บุรณ์เจริญ  คร ู     ผู้ช่วย 
๘.นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๙. นางสาวทัศนยี์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการมี

หน้าท่ี  ๑.   ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลกูจ้าง และบุคคลผู้ทำคณุประโยชน์ 
๒. จัดทำประวตัิการไดร้ับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
๓. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
๔. ดำเนินการเรียกและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

๘. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑. นางอรพิชชา ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
๒. นางบุญชาติ  สรรพวุธ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้ช่วย 
๓. นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วย 
๔. นายวีระยุทธ  ปริมาณ  คร ู     ผู้ช่วย 
๕. นายขจรเกียรติ  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๖. นายญาณกร  สรสิงหนาท  คร ู     ผู้ช่วย 
๗. นายธิตพัฒน์  บุรณ์เจริญ  คร ู     ผู้ช่วย 
๘. นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๙. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ๑. จัดทำแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสรมิสร้างประสิทธิภาพการ ปฏิบตัิราชการ  
๒. การพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา การพัฒนากอ่นการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  

โดยจดัให้มีการปฐมนิเทศแกผู่้ที่ ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
แจ้ง ภาระงานตามมาตรฐานคณุภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล งาน และมีการติดตาม 
ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระหว่างการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ โดยม ี



การศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาและสถานศึกษา      
มี การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรดำเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา  การพัฒนาก่อนเลื่อนตำแหน่ง โดยการศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง 
ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ไดร้ับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริมหรือ
ดำเนินการอบรมเพิม่พูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  

๓. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ  
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.  

จัดทำทะเบียนควบคุม กำกับ ดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕.  ส่งเสรมิการดำเนนิการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้ประพฤตติามระเบยีบ วินัย มาตรฐานและ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๖. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  เช่น  การอบรม  ประชุม  สมัมนา ฯลฯ 
๗. วางแผนการจัดสวสัดิการแก่บคุลากร 
๘. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
๙. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศกึษา  
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       
 

๙. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑. นางอรพิชชา ต้ายไธสง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้า 
๒. นางบุญชาติ  สรรพวุธ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้ช่วย 
๓. นายประเทือง สีนาม  คร ู     ผู้ช่วย 
๔. นายวีระยุทธ  ปริมาณ  คร ู     ผู้ช่วย 
๕. นายขจรเกียรติ  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๖. นายญาณกร  สรสิงหนาท  คร ู     ผู้ช่วย 
๗. นายธิตพัฒน์  บุรณ์เจริญ  คร ู     ผู้ช่วย 
๘. นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๙. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. ประสานการดำเนนิการจดัสรรงบประมาณ สนบัสนนุ ส่งเสรมิการพัฒนาของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในการ

ปฏิบัติงานใหม้ีคณุภาพและประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวชิาชีพและคณุภาพ การศึกษา 
            ๒. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ ์
            ๓. ประกาศแจ้งสถานศึกษาดำเนนิการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๔. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่างกว้างขวาง 
            ๕.  ให้นำผลงานไปประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบเปน็กรณีพเิศษงานพฒันามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

๑๐. งานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
๑. นายประเทือง  สีนาม  คร ู     หัวหน้า 
๒. นางบาหยัน  สุพิศ  คร ู     ผู้ช่วย 
๓. นางสาวทัศนยี์  ศรีทน  คร ู     ผู้ช่วย 
๔. นางสาวปิยากร  แฉล้มรัมย ์ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๕. นางสาวเสาวภาคย์  สิงห์หามแห พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๖. นางพรมณี  ผลจันทร ์  ครูธุรการ     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 



มีหน้าท่ี  ๑.  วางแผนและจัดเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาแก่บุคลากร 
๒. จดัทำตารางการปฏิบตัิหน้าที่เวรรกัษาการณ์และผู้ตรวจเวร 
๓. ติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัตหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ของบุคลากร 
๔. ปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


