
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ�มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนวัดแหลม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
 



พันธกิจ /  ภาระหน-าที่ / กลุ�มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนวัดแหลม 

 
การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป�นภารกิจสําคัญท่ีมุ�งส�งเสริมให สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน         
เพ่ือตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการด านการบริหารงานบุคคลให เกิดความคล�องตัว อิสระ
ภายใต กฎหมาย ระเบียบ เป�นไปตามหลักธรรมาภิบาลข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได รับการ
พัฒนา มีความรู  ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก าวหน าใน
วิชาชีพ ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู เรียนเป�นสําคัญ 
วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือให การดําเนินงานด านการบริหารงานบุคคลเป�นไปอย�างถูกต อง รวดเร็ว และเป�นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือส�งเสริมบุคลากร ให มีความรู  ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบให เกิดผล สําเร็จตามการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือส�งเสริมให ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบ
วินัยจรรยาบรรณ อย�างมีมาตรฐานแห�งวิชาชีพ 

4. เพ่ือให ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได ตามมาตรฐานวิชาชีพได รับ การยกย�องเชิดชู
เกียรติมีความม่ันคงและความก าวหน าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ของผู เรียนเป�นสําคัญ 

 
พันธกิจ / ภาระหน-าท่ี 

1.  การวางแผนอัตรากําลังคนการกําหนดตําแหน�ง 
1.1 การวิเคราะห5การวางแผนอัตรากําลังคน 

1.1.1 วิเคราะห5ภารกิจและประเมินสภาพความต องการกําลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา 

1.1.2 จัดทําแผนอัตรากําลังข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1.3 นําเสนอแผนอัตรากําลังเพ่ือขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.1.4 นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสู�การปฏิบัติ 

1.2 การกําหนดตําแหน�ง 
1.2.1 ให เป�นไปตาม การกําหนดตําแหน�งและความเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
1.2.2 สถานศึกษากําหนดภาระงานสําหรับข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา 
1.3 การขอเลื่อนตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข าราชการครู 

1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอกําหนด
ตําแหน�ง 

1.3.2 ประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนดตําแหน�ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอกําหนด
ตําแหน�ง 



1.3.3 ส�งคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหน�ง /ขอเลื่อนวิทยฐานะ /ขอกําหนดตําแหน�ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
ก.ค.ศ. แล วแต�กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอผู มีอํานาจแต�งต้ัง 

2. การสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง 
2.1  การดําเนินการสรรหาและบรรจุแต�งต้ังให เป�นไปตามข อกําหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ.              

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล วแต�กรณี  
2.2 การจ างลูกจ างประจําและลูกจ างชั่วคราว 

2.2.1 กรณีการจ างลูกจ างประจําและลูกจ างชั่วคราวโดยใช เ งินงบประมาณให 
ดําเนินการตามหลักเกณฑ5และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดหรือตาม
หลักเกณฑ5และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

2.2.2 กรณีการจ างลูกจ างประจําและลูกจ างชั่วคราว สถานศึกษาสามารถดําเนินการ
จ างลูกจ างประจําและลูกจ างชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใช เงินรายได ของ
สถานศึกษาภายใต หลักเกณฑ5และวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.3 การแต�งต้ัง ย าย โอน ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1 เสนอคําร องขอย าย ให รายงานการบรรจุแต�งต้ัง รับย าย ไปยังเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติต�อไป 
2.3.2 กรณีรับย าย ให รายงานการบรรจุแต�งต้ัง รับย าย ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ

จัดทําทะเบียนประวัติต�อไป 
2.4 การกลับเข ารับราชการ 

2.4.1 การกลับเข ารับราชการให เป�นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบ
ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. การเสริมสร-างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือน กรณี ปกติ และกรณีพิเศษ 
3.1.1.1 ผู บริหารสถานศึกษาแต�ง ต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดี

ความชอบของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

3.1.1.2 ผู บริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของข าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม�เลื่อนข้ัน
เงินเดือนให แก�ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา               ต องชี้แจงให ข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล�าวทราบ 

3.1.1.3 รายงาน การสั่งเลื่อนและไม�เลื่อนข้ันเงินเดือนของข าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               
เพ่ือดําเนินการต�อไป 

 
 



3.2 งานทะเบียนประวัติ 
3.2.1 สถานศึกษารวบรวมสําเนาทะเบียนประวัติของข าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงข อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ5 

3.4.1 ตรวจสอบผู มีคุณสมบัติครบถ วนสมควรได รับการเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ5 

3.4.2  ดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ5แก�ข าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
4.1 ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. การออกจากราชการ 
5.1   ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป�นภารกิจสําคัญ               

ท่ีมุ�งส�งเสริมให สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา                        
เพ่ือดําเนินการด านการบริหารงานบุคคลให เกิดความคล�องตัว อิสระภายใต กฎระเบียบ 
เป�นไปตามหลักธรรมมาภิบาลข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได รับการพัฒนา มี
ความรู  ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ
ก าวหน าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู เรียนเป�นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอบข�ายงานของกลุ�มบริหารงานบุคคล 
 

1. กลุ�มบริหารงานบุคคล 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ�มบริหารงานบุคคล 
1.2 วางแผนการทํางานในการจัดทํางบประมาณของกลุ�มบริหารงานบุคคล 
1.3 รับผิดชอบพิจารณาร�วมกันในด านวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ5 งานสารบรรณงาน

การเงินให เป�นระบบถูกต องและเป�นปDจจุบัน 
1.4 รับผิดชอบวางแผนในการดําเนินงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู ปกครองและครู 

สมาคมศิษย5เก�า คณะกรรมการผู ปกครองเครือข�าย 
1.5 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการ พร อมท้ังแก ไขเสนอต�อฝFายประกันคุณภาพ

โรงเรียน 
1.6 ปฏิบัติตามนโยบายท่ีฝFายบริหารมอบหมาย 

 

2. คณะกรรมการบริหารกลุ�มงานบุคคล 
2.1  ร�วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ�มบริหารงานบุคคล 
2.2  ร�วมกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาให สอดคล อง 

 กับความต องการของชุมชน 
2.3  ร�วมกํากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ�มบริหารงานบุคคล 
2.4  ร�วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู ปกครองและ

ครู 
2.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ�มบริหารงานบุคคล 
2.6  งานอ่ืน  ๆ ท่ีได รับมอบหมาย 
 

3.   สํานักงานกลุ�มบริหารงานบุคคล 
3.1  ดูแลงานสารบรรณให ถูกต องตามระเบียบ 
3.2  จัดสํานักงานให เป�นศูนย5บริหารหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผู ปกครอง 
3.3  ประชุม นิเทศ  หัวหน างานภายในกลุ�มบริหารงานบุคคล 
3.4  จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
3.5  ศึกษาวิเคราะห5แผนการตามโครงการของกลุ�มบริหารงานบุคคล 
3.6  ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ�มบริหารงานบุคคล 
3.7  การจัดกิจกรรมร�วมกับชุมชนและผู ปกครอง 
3.8  ให คําปรึกษาด านบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผู ปกครอง 
3.9  ประสานงานหัวหน างานทุกงานในกลุ�มบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ /                                       
เพ่ือขออนุมัติแผนประจําปL 
3.10  งานอ่ืน ๆ ท่ีได รับมอบหมาย 
 
 



   4.  งานธุรการ 
 4.1  รวบรวมข อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส�วนท่ีเก่ียวข องกับงานธุรการ 

4.2  ปฏิบัติงานด านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส�งหนังสือ 
4.3 การส�งหนังสือราชการตามกําหนด 
4.4  การโต ตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บ
และทําลายหนังสือและสรุปข อมูลการรับ – ส�งหนังสือราชการในแต�ละปL 
4.5  ให บริการและอํานวยความสะดวกให กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน 
4.6 จัดทําระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
4.7  งานอ่ืน ๆ ท่ีได รับมอบหมาย 

5.  งานบุคลากร 
 5.1  ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน 

5.2  จัดทําสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป�นไป ด วยความเรียบร อยและเป�นปDจจุบัน 
5.3  จัดทําการขอเครื่องราชของบุคลากรให เป�นไปด วยความเรียบร อยและเป�นปDจจุบัน 
5.4  ให บริการและอํานวยความสะดวกภายในงานบุคลากร 
5.5  รับผิดชอบการเงินภายในกลุ�มบริหารงานบุคคล 
5.6  งานอ่ืน ๆ ท่ีได รับมอบหมาย 

6.  งานศิษย9เก�า 
 6.1  รับผิดชอบงานศิษย5เก�าของโรงเรียน 
 6.2  ควบคุมประสานงานกับศิษย5เก�าในการเข าร�วมกิจกรรมกับโรงเรียนให ปฏิบัติหน าท่ีให เรียบร อย 
 6.3  จัดทําทะเบียนศิษย5เก�าของโรงเรียนให เป�นปDจจุบัน 
 6.4  ให บริการและอํานวยความสะดวก แก�ศิษย5เก�าในการาเข าร�วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 6.5  ดําเนินการจัดประชุมศิษย5เก�าภาคเรียนและอย�างน อย 1 ครั้ง 
 6.6  งานอ่ืน  ๆ ท่ีได รับมอบหมาย 

7.  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 7.1  ดูแลรับผิดชอบงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
 7.2  ดําเนินการสรรหาและเลือกต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
 7.3  ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการเข าร�วมประชุม 
 7.4  บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษารวมท้ังอํานวยความสะดวกในการเข าร�วม
ประชุม 
 7.5   ดูแลการเข าร�วมกิจกรรมของกรรมการสถานศึกษา 
 7.6  งานอ่ืน ๆ ท่ีได รับมอบหมาย 

8.  งานสมาคมผู-ปกครองและครู 
 8.1  ดูแลรับผิดชอบ งานสมาคมผู ปกครองและครูของโรงเรียน 
 8.2  จัดทําทะเบียนของงานสมาคมผู ปกครองและครูของโรงเรียนให เป�นปDจจุบัน 
 8.3  ประสานงานกับสมาคมผู ปกครองและครูในการเข าร�วมประชุม 
 8.4  ให บริการและอํานวยความสะดวกแก�สมาชิกงานสมาคมผู ปกครองและครูในการเข าร�วม
กิจกรรม  



                 ของโรงเรียน 
 8.5  ดําเนินการจัดประชุมผู ปกครองภาคเรียนละอย�างน อย 1 ครั้ง 
 8.6  งานอ่ืน ๆ ท่ีได รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


