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ก 
คำนำ 

 
คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนทุ่งสงวิทยาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้าง  ความ

เข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่  นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรี ยนตามแนว ทางการ กระจาย
อำนาจสู่สถานศึกษาของ สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับ ภาระงาน ที่กลุ่มปฏิบัติ
อยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษาและ  ให้บริการทางการศึกษา ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวัง ว่า
ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เปูาหมายและวิสัยทัศน์ที่  กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน บุคคล  

คู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน (พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงาน
ที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน วิธีปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ คณะทำงานยินดีน้อมรับ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ข 
สารบัญ 

 
 
เรื่อง            หน้า 
 

ประวัติโรงเรียน 1 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 2 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 3 
แผนผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 4 
พันธกิจ / ภาระหน้าที่ / กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 
ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 10 
มาตรฐานการปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 12 

1) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 12 
2) คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 12 
3) งานวางแผนจัดสรรอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 13 
4) งานทะเบียนประวัติ 15 
5) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 16 
6) งานพัฒนาบุคลากร 19 
7) งานวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการ 19 
8) งานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 20 
9) งานแผนงาน/โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 
10) งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 21 
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1 
ประวัติโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เป็นโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 ตั้งอยู่บ้านไสไฟลาม หมู่ที่ 11 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช โรงเรียนนี้ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อ 1 เมษายน 2518 และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมา ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือ
จากหลายๆฝ่ายช่วยกันจัดหาที่ดินและ สิ่งก่อสร้างมอบให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนาย
เนื่อง รัตน์พันธ์ ครูโรงเรียน ชุมชนบ้านไทรห้อง ร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้านของตำบลควนกรดในขณะนั้น และ
ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในเขตอำเภอทุ่งสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในตำบลควนกรด ตลอดจนผู้
มีจิต ศรัทธาอื่นๆ ร่วมกันจัดหาซื้อที่ดิน จำนวน 5 แปลง คือ เลขที่ 756 ของนายสมปอง สุวรรณพันธ์ เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2519 เลขที่ 757 ของ นายนาค รัตนคช เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519 เลขที่ 758 ของนายวัน - 
นางพุม รัตนคช เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519 เลขที่ 759 ของ นางเคลื่อน แซ่ตัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519 
และ เลขที่ 1237 ของ นายเจียม รัตนบุรี เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2519 รวมทั้งหมด จำนวน 35 ไร่ 3 งาน 58 
ตารางวา คิดเป็นเงิน 54,350 บาท โดยขึ้นที่ราชพัสดุเลขที่ นศ. 825 และได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
จำนวน 6 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์คิดเป็นเงินประมาณ 64,051 บาท และคิดเป็นแรงงานในการก่อสร้างอีก 
ประมาณ 46,077 บาท มอบให้กรมสามัญศึกษา และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตามหนังสือ สำคัญที่ 
ศธ. 0708/ 45236 ลง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2519 และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2519 
และประชาชนได้ร่วมมือ จัดมอบที่ดินและสิ ่งก่อสร้างให้แก่ทางราชการ  เมื ่อวันที ่ 4 กุมภาพันธ์ 2520 
ประชาชนและคณะครูจึงได้กำหนดเอาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน 
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2 
สัญลักษณป์ระจำโรงเรียน 

 

สัญลักษณ์ 

 

ตรารูปเปลวไฟในดอกบัว  หมายความว่า 
ความรู้สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม 

เป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
 

อักษรย่อ 
 

ท.ส.ว. 
 

สีประจำโรงเรียน 

 

แสด – ดำ  หมายความว่า 
เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ  และพร้อมที่จะเสียสละ 

เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

 

“ อินทนิล ” เปรียบเสมือน “ดอกไม้แห่งราชินี” 
แทนความแข็งแกร่งบึกบึนทรหด อดทน  
“ช่อ” เหมือนความรัก ความสามัคคี และ 

ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กระจายกันออกไป 
เจริญเติบโตก้าวหน้าอยู่ท่ัวทุกท้องที่ 

 

คติพจน์ของโรงเรียน 

 

“ นตถิปญญา  สมา  อาภา ” 
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

 

ปรัชญา (ปณิธาน) ของโรงเรียน 
 

“ วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำการกีฬา ” 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“ โรงเรียนน่าอยู่  คู่ท้องถิ่น ” 
 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
 

“ พระพุทธลีลากาญจนาภิเษก ” 
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3 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เปา้ประสงค์ 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ภายในปี 2566  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานการศึกษา    ขัน้
พืน้ฐานและมาตรฐานสากล ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นไทย 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณความ
เป็นครู และมีมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม 
จัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมี

ผลงานเชิงประจักษ ์
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ ัดการเร ียนการสอนและยกระดับคุณภาพของผู ้ เร ียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานเชิงประจักษ ์
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จัดการศึกษาที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและการมีส่วนร่วม และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
6. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กร

ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
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  แผนผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

          กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

  งานทะเบยีนประวตั ิ

งานเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

  งานวนิยั การรกัษาวนิยัและการออกจากราชการ 

  งานพฒันาบุคลากร
  

งานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
  

งานแผนงาน/โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานพสัดุกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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 5 

 

พันธะกิจ /ภาระหน้าที่ / กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 

การบริหารงานบุคคล 

            การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 
เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ คล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคง  และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักธรร 

มาภบิาล  
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจ รับผิดชอบให้  

เกิดผล สำเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ  

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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พันธกิจ / ภาระหน้าที่ 

 
1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.1 รับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.1 งานประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.2 งานพัสดุและดำเนินการเอกสารการเบิกจ่ายการเงินตามโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
1.3 งานแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.4  สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5  งานวิจัยและประเมินผลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.6 การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 

     1.7 ออกคำสั่งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
บรหิารงานบุคคล 

1.8 จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุมของโรงเรียนและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.9 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.10 ดำเนินการเรื่องการขอมีบัตรของข้าราชการครู จัดทำแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มบริหารงาน 

บุคคล 
 

2.  งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
    2.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังคน  
         2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
         2.1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
    2.2 การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
        2.2.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอกำหนด ตำแหน่ง  
        2.2.2 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอกำหนดตำแหน่ง  
        2.2.3 ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง /ขอเลื่อนวิทยฐานะ /ขอกำหนดตำแหน่งไปยัง สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีเพ่ือ พิจารณาอนุมัติและ
เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  
        2.2.4 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   2.3  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
         2.3.1การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนด และวิธีการของ อ.ก.ค เขต พ้ืนที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
   2.4 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
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        2.4.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด  
       2.4.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สถานศึกษาสามารถดำเนินการจ้าง ลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ ์และวิธีการที่
สถานศึกษากำหนด  
   2.5 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        2.5.1 เสนอคำร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดทำ
ทะเบียนประวัติต่อไป  
        2.5.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ จัดทำ ทะเบียน
ประวัติต่อไป  
 
 
3. งานทะเบียนประวัติ 

3.1 จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ แบบการลาทุกประเภท 
3.2 รายงานการมาโรงเรียนของข้าราชการครู ลูกจ้าง เสนอรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ ใน 

เวลา  08.30 น. ของทุกวัน และก่อนสิ้นภาคเรียนสรุปรายงานวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรต่อ 
ผู้บริหาร 
        3.3 การจัดระบบการเก็บรักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
        3.4 การจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
        3.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
        3.6 ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต ดำเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพครู 
 
4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
    4.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         4.1.1 การเลื่อนเงินเดือนปกติและกรณีพิเศษ  
                 4.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
       4.1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูแล บุคลากร ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา
ต้องชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ  
                 4.1.1.3 รายงาน การสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ บุคลากร ทาง
การศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป 
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 4.1.1.4 ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.1.1.5 การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
4.1.1.6 รับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับ - ส่ง ครูย้าย งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 
4.1.1.7 ดำเนินการให้ข้าราชการครูประเมินตนเอง และบันทึกการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน รับ 

ผลการประเมินโครงการและการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผล เสนอต่อผู้บริหาร 
 

5.งานรกัษาวินัยและการออกจากราชการ  

5.1ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการให้ออกไว้ก่อน  การรายงานการ 
ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ 

5.2การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
6. งานพฒันาบุคลากร   

6.1 พฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา โดยการสง่ไปร่วมประชุม อบรม สมัมนา  
ศกึษาดงูาน 

6.2จดัท าค าสัง่อนุญาตใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไปราชการใย 
ราชอาณาจกัรเสนอต่อผูอ้ านวยการ 

6.3จดัท าทะเบยีนขอ้มลูการสง่ครแูละบุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน 
6.4รวบรวมรายงานผลการไปประชุม อบรม สมัมนา ของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ 

ศกึษา รายงานต่อผูอ้ านวยการ 
 
7. งานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  

      7.1 เชญิคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเขา้ร่วมประชุม 
7.2 จดัท าเอกสารประกอบการประชุม จดัท าวาระการประชุม สง่รายงานการประชุม 
7.3 ประสานงาน เตรยีมสถานทีป่ระชุม 
 

8. งานแผนงาน/โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

8.1 เกบ็รวบรวมขอ้มลูและจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
8.2 การจดัท าแผนกลยุทธข์องโรงเรยีน แผนปฏบิตักิารประจ าปี แผนงานบุคคล และปฏทินิ

ปฏบิตังิานร่วมกบัแผนงานของโรงเรยีน 
8.3 การจดัท าระเบยีบและแนวปฏบิตั ิเกีย่วกบังานดา้นการบรหิารงานบุคคลของโรงเรยีน 
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9. งานพสัดกุลุ่มบริหารงานบุคคล 
 9.1 ประสานกบัหวัหน้างานพสัดุในการด าเนินการจดัซื้อ จดัจา้งวสัดุ/ครุภณัฑข์องกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล 

     9.2 ควบคุมดแูลการเกบ็รกัษาพสัดุของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
          9.3 ประสานกบัหวัหน้างานพสัดุในการด าเนินการเบกิจ่ายพสัดุของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
          9.4 ลงทะเบยีนบญัชวีสัดุถาวรและครุภณัฑท์ีเ่ป็นกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
          9.5 ตรวจสอบและจ าหน่ายพสัดุของกลุ่มบรหิารงานบุคคลทีช่ ารุดประจ าปีงบประมาณ 
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ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

   1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   1.2 วางแผนการท างานในการจัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุงานสารบรรณงานการเงิน 
ครุภัณฑ์ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งแก้ไขเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพ 
โรงเรียน 

1.5 ปฏิบัติตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย 
 

2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
   2.1 ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2.2 ร่วมก ากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2.3 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครอง 
และครู 
  2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.1 ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
   3.2 จัดสำนักงานให้เป็นศูนย์บริหารงานบุคคลบริการครู 
   3.3 ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.4 จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
   3.5 ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.6 ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.7 ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
   3.8 ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติ 
แผนประจำปี 
   3.9 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. งานธุรการ 
    4.1 รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ 
    4.2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
    4.3 การส่งหนังสือราชการตามกำหนด 
    4.4 การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บ 
และทำลายหนังสือและสรุปข้อมูลการรับ-ส่งหนังสือราชการในแต่ละปี 
    4.5 ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน 
    4.6 จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
    4.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. งานบุคลากร 
5.1 ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน 
5.2 จัดท าสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.3 จัดท าการขอเครื่องราชของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
5.4 ให้บริการและอ านวยความสะดวกภายในงานบุคลากร 
5.5 รับผิดชอบการเงินภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  

ภาระหน้าที่และความรับผิดขอบ ดังนี้  
1. เป็นหัวหน้างานบุคลากร/งานธุรการ  
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. ควบคุม ดูแล ติดตามงานดังนี้  
    3.1 เขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
    3.2 รับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติราชการครู/ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว  
    3.3. จัดทำสถิติการลาของข้าราชการครู/ ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว  
    3.4. ทำทะเบียนประวัติครู-ลูกจ้างประจำ  
    3.5. รับผิดชอบการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การออกจากราชการ  
    3.6. รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การ ปฏิบัติงานด้าน
สารบรรณ การลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึง สถานศึกษา 
รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและทำลายหนังสือ 
 4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

   2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
         1. รับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

              2. งานประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
              3.งานพัสดุและดำเนินการเอกสารการเบิกจ่ายการเงินตามโครงการต่าง ๆ องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

    4.งานแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    5.สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    6.งานวิจัยและประเมินผลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    7.การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
    8.ออกคำสั่งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

บริหารงานบุคคล 
    9.จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุมของโรงเรียนและกลุ่มบริหารงาน 

บุคคล 
    10.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

11. ดำเนินการเรื่องการขอมีบัตรของข้าราชการครู จัดทำแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

    12. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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3.งานวางแผนจัดสรรอัตรากำลัง 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
        1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของ 

โรงเรียน 
        1.1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ก.ค.ศ. กำหนด 
        1.1.3 นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ศึกษา 
        1.1.4 นำแผนอัตรากำลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
  1.2 การกำหนดตำแหน่งตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
       1.2.1 สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1.2.2 น าแผนอัตราก าลังมากหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ของโรงเรียนเพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
  1.3 การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูตามแนว 

ทางการปฏิบัติดังนี้ 
       1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ 

เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขตำแหน่ง/ขอก าหนดตำแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       1.3.2 ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนด 
ตำแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ก.ค.ศ. กำหนด ส่งคำขอปรับปรุง 
กำหนดตำแหน่ง/ เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาเพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 
 

2. หน้าที่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   2.1 ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ในสถานศึกษากรณีท่ีได้รับมอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางการ 
ปฏิบัติดังนี้ 
                  2.1.1 การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุ 
พิเศษในตำแหน่งครูผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด 

       2.1.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้ชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
   1. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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และขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 

 2. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งวิทยฐานะ
และให้ได้รับเงินเดือนตามที่ก.ค.ศ. กำหนด 

    2.2  การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
2.2.1 กรณีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
2.2.2 กรณีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว กรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 3.1 

สถานศึกษา สามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ 
ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 

    2.3  การแต่งตั้งย้ายโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
1. เสนอคกร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดำเนินการ 

นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจาก 

สถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนสาหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

3. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดทะเบียนประวัติต่อไป 

2.3.2 การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแนว 
ทางการปฏิบัติ(ม.58) ดังนี้ 

       1. เสนอคำร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือดำเนินการต่อไป 

       2. บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
การศึกษากำหนด 

      3. การบรรจุกลับเข้ารับราชการการบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี(ม.65) ออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) 
และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ ข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ม.67)ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

    3.1 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับ 
ราชการภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปีให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
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    3.2 กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ 

ราชการทหาร(ม.66) ให้ยื่นเรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน180วันนับแต่พ้ืนจากการรับราชการทหารให้ผู้มีอ 
านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

3.3 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครู 
และบุคลากร ทางการศึกษา (ม.67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะรับราชการเสนอเงื่อนไขไป 
ให้ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหน่งตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
              4.1 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ 

ได้ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อำนวย 
การสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้า 
ไม่มีผู้ด ารงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ 
สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่ มีความเหมาะสมให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง 
ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (ม.54) แห่งกฎหมายระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

              4.2 กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดำรง 
ตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการในตำแหน่ง (มาตรา 58 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา) 

5. นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
6. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
7. ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.งานทะเบียนประวัติ 

 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน งานทะเบียน
ประวัติ  
    1.1 การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
          1.1.1 โรงเรียนจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและบุครูลากรทางการศึกษาจำนวน 2 ฉบับ      
          1.1.2 โรงเรียนเก็บไว้1 ฉบับส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน1 ฉบับ   
          1.1.3 เปลี่ยนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ  
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     1.2 การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตาม 
แนวทาง การปฏิบัติ  
          1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์จะขอแก้วัน เดือนปีเกิด
ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียน
ราษฎร์หลักฐานทางการศึกษา  
          1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง 

1.2.3 นำเสนอไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.  
1.2.4 ดำเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ  

   1.2.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. การทำบัตรข้าราชการมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
    2.1 ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆโดยมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

               2.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
               2.3 นำเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุม 
ทะเบียนประวัติไว้ 
       2.4 ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงผู้ขอมีบัตร 
          3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนกำหนด 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ  
2. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพ่ือให้เจ้าของโครงการ / กิจกรรมนำผลไป พัฒนา ต่อไป  
3. เป็นผู้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพ 
 
6. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและคณะกรรมการ 

พิจารณาความ ดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไปย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
5. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคลากรที่ใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

บุคลากร 
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5. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ 
6. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
7. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    7.1 การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

                    7.1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
                    7.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ 
เลื่อนเงินเดือน 
                    7.1.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชกาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียน ต้องชี้แจงเหตุผล ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
                    7.1.4 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ 
เลื่อนเงินเดือน 
                    7.1.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่สั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
ต้องชี้แจงเหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
                    7.1.6 กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด 
                    7.1.7 รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการ ศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
  7.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตาม 
แนวทาง การปฏิบัติดังนี้ 

      7.2.1 แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
ราชการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการขอเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
                7.2.2 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณ 
บำเหน็จบำนาญ 

     7.2.3 รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดำเนินการ 
ต่อไป 

7.3 การเลื่อนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยตามแนว 
ทางการ ปฏิบัติดังนี้ 

     7.3.1 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรมฯลฯ 

     7.3.2 ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ก.ค.ศ. กำหนด 
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     7.3.3 สั่งเลื่อนเงินเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
     7.3.4 รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานวินัยและการรักษาวินัย 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีต่อไปนี้ 
1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
1.1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและ

ความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

1.1.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่กระทำผิดวินัย
หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

1.1.3 รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
1.2.1 ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
1.2.2 ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเสนอผลการพิจารณาให้อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาลงโทษ 
1.2.3 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามการพิจารณาของ กศจ.จังหวัด 
1.2.4 รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 การอุทธรณ์ แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์ 
1.3.1 การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรงให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์

ต่อ อ.ก.ค.ศ. กำหนด 
1.3.2 กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรงให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์

ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด 
1.4 การร้องทุกข์ แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ 
1.4.1 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ 
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8.งานพัฒนาบุคลากร 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
2. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
3. วางแผน ส่งเสริม จัดทำโครการการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การ 
ฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง การศึกษาต่อเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำสถิติการอบรมพัฒนาของบุคลากร 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาส 

พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
2. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดระบบและวางแผนในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทาง ศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
4. ประสานงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระ 

งาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร 
ในโรงเรียน 

5. ดำเนินการเกี่ยวกบัการขอมี/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความม่ันคงของผู้ประกอบอาชีพ 
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญ ในพระราชบัญญัติภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 ปีละครั้ง 
8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน 
9. ประสานสิทธิหน้าที่ของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.งานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียน 
2. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการสำหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

บุคลากรในโรงเรียน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
4. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
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5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจในวันครบรอบวันเกิดครูบุคลากรย้ายเข้า-ย้ายออก/ 
เกษียณการ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น/ได้รับวิทยฐานะเพ่ิม ดำเนินการสร้าง

ขวัญกำลังใจ แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งานการมาปฏิบัติราชการและการลา 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทำและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
2. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึก 
เวลาปฏิบัติราชการ 
3. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ 
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกวัน และรวบรวม น าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา 
4. สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง 
ชั่วคราว และรายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน 
5. จัดทำแบบฟอร์มการลา 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนำเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. รายงานสรุปวันลาประจำปีงบประมาณต่อผู้บริหารและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. จัดทำทำเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12. งานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุม 
2. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดทำวาระการประชุม ส่งรายงานการประชุม 
3. ประสาน เตรียมสถานที่ประชุม 
4. งานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
13.  คณะกรรมการงานแผนงาน/โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบุคคล และปฏิทินปฏิบัติงาน
ร่วมกับแผนงานของโรงเรียน 
3.  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
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14. งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  
 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
2. ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ท่ีเป็นกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 .ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ชำรุดประจำปีงบประมาณ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


