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พรรณนางานกลุ่มงานบริหารบุคลากร  

 
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ควบคุมดูแล  และติดตามการบริหารงานกลุ่มงานบริหารบุคคลให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควบคุมดูแล  และให้ค าปรึกษา  แนะน าการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ควบคุมดูแล  ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างานหัวหน้าระดับช้ันและ
ครูที่ปรึกษา 

4. วางแผนและจัดท าแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
5. จัดท าคู่มือการบริหารงานเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ 
6. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกอย่างในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
9. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  

ข้อบังคับของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  และจากต้นสังกัด 
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พรรณนางานกลุ่มงานบริหารบุคลากร  

 

1. งานส านักงาน 
1.1  งานเลขานุการและงานสารบรรณ     
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

1. ดูแลความเรียบร้อยในส านักงาน 
2. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมในการประชุมและบันทึกการประชุม 
3. จัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มงานบริหารบุคคล 
4. จัดเก็บหนังสือราชการ  ส าเนาหนังสือน าส่งอย่างเป็นระบบ 
5. ตรวจสอบ  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ติดตาม  และประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความ

เรียบร้อย  เป็นระบบและรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
6. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารบุคคลโดยต าแหน่ง 
7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

 
  1.2 งานบุคลากร       

ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. วิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังคน 
2. จัดท าแผน  ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
3. จัดท าหลักฐานการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของบุคลากร 
4. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
5. จัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. จัดท าแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการ

และบุคลากรทางการศึกษา  เช่น  แบบเสนอค าขอ  แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี  แบบ
ประเมินด้านต่าง ๆ และแบบรายงานการประเมินผล 

7. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
8. การเปล่ียนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7  ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
9. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
10. ด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย  โอน  ช่วยราชการ  และการลาออกของข้าราชการครูและ

ลูกจ้างประจ า 
11. ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท้ังกรณีปกติ

และกรณีพิเศษ 
13. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยต าแหน่ง 
14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

/...1.3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 



คู่มือบริหารงานบุคคล 3 

 

 
 

1.3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ       
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

1. พัฒนาบุคลากรก่อนมอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
3. วางแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ 
4. นิเทศ  ติดตามการพัฒนาบุคลากร 
5. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  เช่น  การอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ 
6. วางแผนการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
7. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
8. จัดให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมของเพื่อนบุคลากร 
9. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยต าแหน่ง 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.4  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  

          2.  การก าหนดต าแหน่ง   
          3.  การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  วิทยฐานะข้าราชการครู 

 

1.5 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.  ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอเปล่ียนแปลง

เงื่อนไข 
ต าแหน่ง ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.  รวบรวมและเผยแพร่ค าส่ัง  แนวปฏิบัติต่างๆ ระเบียบเกี่ยวกับการขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง / ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.  ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                  
เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจ
แต่งต้ัง 

4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/…1.6 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง   
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1.6 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง   
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว   
3.  การแต่งต้ัง  ย้าย  โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
4.  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ   
5.  การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
 

1.7 งานออกจากราชการ   
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.  ด าเนินงานเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติ 
     หน้าท่ี 
   ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
2.  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  
3.  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการมานานหรือเหตุ 
    ทดแทนกรณีมีมลทินมัวหมอง  และกรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
     ในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

1.8  งานกิจกรรมการสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และโปรแกรมบันทึก
ประวัติการท างาน (Logbook) 

ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.  ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และรวบรวมข้อมูลรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการท า PLC  
ของสถานศึกษา 
 

1.9 งานวินัยและการรักษาวินัย   
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.   ด าเนินงานทางวินัยกรณีวินัยความผิด  ไม่ร้ายแรง  กรณีความผิดร้ายแรง  การอุทธรณ์                 

การร้องทุกข์    
2.  การเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 


