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โรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



วิสัยทัศน์กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 

กลุ่มงานบริหารบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
มุ่งเน้นการเพ่ิมคุณค่าบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
                                                   พันธกิจ 
 

1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2. ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค 
3. มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลกรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน 
5.  ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ แก่บุคลากรและหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

                                      นโยบายกลุ่มงานบริหารบุคคล 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  มีความเอ้ืออาทรต่อศิษย์และเพ่ือนร่วมงาน 
2. มีการวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ได้อย่างถูกต้อง 
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท าเนียบบุคลากรกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 



 
โครงสร้างกลุ่มงานบริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

1.  งานการวางแผนอัตราก าลงัและก าหนดต าแหนง่ 

 
6. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศ 

 

2.  งานการสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง 

 

3.  งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

 

4.  งานวินัยและการรักษาวนิัย 

 

5.  งานการออกจากราชการ 

 

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8. งานการพัฒนาระบบการประกัน  
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

9. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

 

10. งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

พรรณนางานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 

1. งานด้านการบริหาร 
นายสยาม  ค าชนะ   ครู คศ.3  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

                     (หัวหน้ากลุม่งานบริหารบุคคล) 
 

หน้าที ่   
1.ประสานการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน บุคลากร และชุมชน 

2. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  3. ด าเนินการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2. งานธุรการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
  นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ  ครผูู้ช่วย   
 
 หน้าที ่   

1. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2. จัดระบบประสานงานที่รวดเร็วและตรวจสอบติดตามเรื่องได้สะดวก 
  3. การตอบหนังสือราชการ โดยมีหลักฐานการตอบและถูกต้องตามระเบียบ 
ของงานสารบรรณ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 3. งานการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  3.1 นายสยาม   ค าชนะ             ครู คศ.3      หัวหน้างาน 
                     3.2 นางรัชนียา  มูลชัย  คร ูคศ.2  เจ้าหน้าที่  
  3.3 นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี   คร ูคศ.1  เจ้าหน้าที่ 
    
 หน้าที ่  



การวางแผนอัตราก าลัง  
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินความต้องการก าลังคนของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3) เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 

การก าหนดต าแหน่ง  
1)  สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาน 

 ศึกษา เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ    
 การเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะ  

1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

2) รวบรวมค าขอและผลงานการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเสนอไป ยังผู้มีอ านาจ 
พิจารณาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3) ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติมและเสนอขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
4) เสนอขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา   
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  4. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย 
  4.1 นางรัชนียา  มูลชัย    คร ูคศ.2  หัวหน้างาน 
  4.2 นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี     ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
  4.3 นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ    ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่  
   

หน้าที ่   
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

1) เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย  
3) ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้าง ประจ าหรืออัตรา 

จ้างชั่วคราว     
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม  

1) แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ วิชาชีพ และเกณฑ์ 



การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
2) ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียมความ 

พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด  

3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขท่ีแจ้งให้ทราบตามข้อ 1 (อย่างน้อยปีละ 2  
ครัง้) 4) รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 
แล้วแต่กรณีต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4) ด าเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา     
 

การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
 1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณ ให้ด าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐานก าหนด  

2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1 ให้สถานศึกษา  
สามารถด าเนินการจ้างได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด   
    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติ ส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป  
    การบรรจุกลับเข้ารับราชการ (ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีลาออกจากราชการ มาตรา 64 – 67)  

1) กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ให้เสนอค าขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง  

2) กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับ 
ราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง  

3) กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
(มาตรา 66) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน ก าหนด 180 วัน นับแต่วันที่พ้นจากราชการทหาร  
ให้ผู้มีอ านาจตาม มาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  



4) กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (มาตรา 67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 ที่ต้องการรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา 53 สั่งบรรจุ และแต่งตั้ง     

การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
1) กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได ้ให้ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน  
2) กรณีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน  
3) กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  

ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสมให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการใน 
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  

4) กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลง หรือมีแต่ไม่อาจ 
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาคนอ่ืนรักษาการในต าแหน่ง   

5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  5. งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  5.1 นายสยาม  ค าชนะ  คร ูคศ.3  หัวหน้างาน 

5.2 นางรัชนียา  มูลชัย  คร ูคศ.2  เจ้าหน้าที่ 
5.3 นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี   ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
5.4 นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ           ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 

 หน้าที ่  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ  

1) ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี ความชอบให้และ 
ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 

3) รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมินและให้ความเห็นใน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตาม ข้อ 2 พิจารณา  

4) แจ้งค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน  

5) แจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ 



6) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป     

-การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
1) เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี  
2) ด าเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที 

ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดตามความเหมาะสม  
3) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการ ค านวณบ าเหน็จ 

บ านาญ  
4) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ ด าเนินการต่อไป      

- การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย  
1) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติ 

งานวิจัยจากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ  
2) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
3) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
4) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
3) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ ก าหนด  
4) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา     
การลาศึกษาต่อ  

1) อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

2) เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อให้เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมาย ก าหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี     

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
1) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  



2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1.  

3) น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  
4) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ    

 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
1) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน  

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  
2) สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด หรือกรณีอ่ืนตามความ
เหมาะสม    

 การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ  
1) ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการต่อไป  
2) ติดตาม และส่งมอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้ 

ขอรับใบอนุญาต     
งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1) จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  
2) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา และลูกจ้างในสถานศึกษา  
3) รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปี แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย พิจารณา  

    งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
1) ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และลูกจ้างในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมาย ก าหนด  

2) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
และลูกจ้างในสังกัด     

งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
1) ออกแบบฟอร์มให้ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยมีเอกสาร 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
2) ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง  
3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และจัดท า 

ทะเบียนคุมประวัติไว้  
4) ส่งบัตรประจ าตัวให้ผู้ขอมีบัตร  
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 6. งานวินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
  6.1 นายสยาม  ค าชนะ  ครู คศ.3  หัวหน้างาน 

6.2 นางรัชนียา  มูลชัย  ครู คศ.2  เจ้าหน้าที่ 
6.3 นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี   ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
6.4 นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ           ครูผ คศ.1 เจ้าหน้าที่ 

 
 หน้าที ่  

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติ ปฏิบัติตาม  

ระเบียบ วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติ 

ปฏิบัติตาม ระเบยีบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    

การส่งเสริมวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา  
2) แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง  
3) แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาป้องกนัไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย     

การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
- การด าเนินการทางวินัย (กรณีท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง)  

1) กรณีมีมูลความผิดวินัย (ไม่ร้ายแรง) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท า 
ผิดวินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา  

2) พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชา กระท า 
ผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด  

3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา    
- การด าเนินการทางวินัย (กรณีท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง)  

1) ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระท าผิด 
วินัยอย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน  

2) กรณีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอ านาจสั่ง บรรจุและแต่งตั้ง หรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี  

3) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน และกรรมการสอบสวน กรณีมีการ กระท า 
ผิดวินัยร่วมกัน  
                                ๔)  พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด กรณี 



ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
                                ๕) รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณี 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเพ่ือเสนอ อ.ก.ศ.จ. พิจารณา     

การอุทธรณ์  
1) รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา แล้ว 

เสนอไปยังผู้อ านาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเสนอเรื่อง
อุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา  

2) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขต พ้ืนที่การศึกษา 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  

3) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรงให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง     

การร้องทุกข์  
1) รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา แล้วเสนอ 

ไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา ในกรณีท่ี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์
ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา  

2) กรณีการร้องทุกข์เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.  
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  

3) กรณีการร้องทุกข์เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ จากการกระท า
ของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัย  

ให้ยื่นร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี     
การออกจากราชการ  

1) ท าหนังสืออนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
ฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายก าหนด หรือรับเรื่องการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอไปยังผู้มี อ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี  

2) แนะน าให้ผู้บริหารยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หากเห็นว่าจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

4) เสนอผู้บริหารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้ มี 
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี   

5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 



7. งานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 7.1 นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี    คร ูคศ.1   หัวหน้า 
           7.2 นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ                      ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่  

หน้าที ่
  1.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  

2.  นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
3.  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินงานและเก็บรวบรวม 

ข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผล การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
5.  สรุป รวบรวม รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือประเมินตนเอง ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก  
6.  ประสานงาน  รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน  
7.  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการด าเนินงานจัดท ารายงานการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาประจ าปี  
8.  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8.1 นางรัชนียา  มูลชัย   คร ูคศ.2  หัวหน้างาน 

8.2 นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ             ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
   

หน้าที ่
   1.  วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสารสนเทศสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา  

2.  จัดท าแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นรูปแบบเดียวกัน  

3.  จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  
4.  ประสานการจัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
5.  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรูปเล่ม  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนางาน  
6.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่การรายงานต่อ 

ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ  
7.  ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและ 

บุคคลทั่วไป  



8.  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา  
9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

9. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
  9.1 นางรัชนียา  มูลชัย   คร ูคศ.2  หัวหน้างาน 

9.2 นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี    คร ูคศ.1   เจ้าหน้าที่ 
   

หน้าที ่
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินปฏิบัติงานของงาน  

ประชาสัมพันธ์  
2. วางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์  
3. ผลิตสื่อ สารสนเทศ สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
4. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆของโรงเรียน  
5. รับโทรศัพท์ อ านวยความสะดวกและให้การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 
6. ด าเนินการประกาศ กระจายเสียงข่าวสารราชการของโรงเรียน  
7. ท าหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน  
8. จัดท าวารสารของโรงเรียน และจดหมายข่าวเผยแพร่ข่าวสารของครู นักเรียน และ 

โรงเรียน  
9. ประสานงานเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน นักเรียนกับสื่อมวลชนส่วนกลาง และส่วน 

ท้องถิ่น  
10. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้อ านวยการ  
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
10. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  10.1 นางสาวจริยาภรณ์   วิเศษศรี  ครูคศ.1  หัวหน้างาน 
10.2 นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที ่

   
หน้าที ่

  1.สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
   -ประกาศรับสมัครผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนศิษย์เก่า เข้ารับการคัดเลือก โดยให้คัดเลือกกันเองตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 



   -ให้ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก และผู้บริหารสถานศึกษา เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามท่ีเห็นสมควร จ านวนสองเท่าของจ านวนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ และให้ประชุมคัดเลือกให้เหลือเท่ากับ
จ านวนตามที่ก าหนดไว้ 
  2.เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาข้ึนไปหนึ่งระดับเป็นผู้ลงนามในการแต่งตั้ง และ
อนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ 
  3.สรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งภายใน 45 วันนับจากวันครบวาระ 
หรือ 30 วันนับจากวันพ้นจากต าแหน่งแล้วแต่กรณี 
  4.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง 
  5.ติดต่อประสานงาน ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ ตามภาระงานหรือกิจกรรม
เร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยให้มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น 
  6.เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม 

7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  
 


