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คําสั่งโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 
 ที่     /2564 

เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบงานกลุมบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564 
------------------------------------------------------------------------ 

 

  อางถึงประกาศโรงเรียนบานแพงพิทยาคม เรื่องประกาศโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน  
พ.ศ.2563 เพื่อใหขาราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบงานในกลุมบริหารงานบุคคลเปนไปดวย
ความเรียบรอย และเกิดประโยชนตอราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบงานในกลุมบริหารงาน
บุคคลดังรายละเอียดแนบทาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต11 กุมภาพันธ 2564 

   สั่ง ณ วันที1่มีนาคม 2564  

 

 
            
        (นายเอกชัย  คะษาวงค) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม   

 

  

 



 

คูมือการปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานแพงพิทยาคม พุทธศักราช 2564      

 

ประวัติโรงเรียนบานแพงพิทยาคม   

  โรงเรียนบานแพงพิทยาคม  ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2512  โดยขอใชที่ดิน  
ดอนแพงของกระทรวงมหาดไทย  มีพื้นที่ทั้งหมด 37 ไร 2 งาน 90 ตารางวา  ปจจุบันตั้งอยูบานเลขที่ 20 หมู
ที่ 7  ถนนเจริญยงค ตําบลบานแพง อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 48140  โดยมีการพัฒนาการจัด
การศึกษา ดังนี้  
ปการศึกษา 2512  กอตั้งโรงเรียน 
ปการศึกษา 2519  ยุบรวมโรงเรียนบานแพง ซึ่งตั้งอยูตรงขามท่ีวาการอําเภอบานแพง 
ปการศึกษา 2523  ไดงบประมาณกอสรางอาคารเรียน แบบ 216 ค 1 หลัง 
ปการศึกษา 2527เปดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปการศึกษา 2534  จัดตั้งมูลนิธิศิษยเกาโรงเรียนบานแพงพิทยาคม โดย นายณรงค ชิณสาร อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียนบานแพงพิทยาคม ไดรับอนุญาตเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2534 
ปการศึกษา 2535จัดตั้งโรงเรียนสาขา 2  สาขา คือ สาขาตําบลหนองแวง และสาขาตําบลโพนทอง   
โดยนายณรงค  ชิณสาร อดีตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2มอบหมายให นาย
สุคนธ  อวนแกว  อาจารย 2 ระดับ 6 เปนผูดูแลสาขาโรงเรียนบานแพงพิทยาคมสาขา ตําบลหนองแวง และ 
นายเรียง  ศรีภูมี  ผูชวยผูอํานวยการ เปนผูดูแลสาขาโรงเรียนบานแพงพิทยาคม สาขาตําบลโพนทอง 
ปการศึกษา 2538โรงเรียนบานแพงพิทยาคมสาขาตําบลโพนทอง เปดเปนเอกเทศและตั้งชื่อเปนโรงเรียน
ลังกาพิทยาคม โดยไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเมื่อวันที่ 14  มีนาคม พ.ศ. 2538 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานแพงพิทยาคม พุทธศักราช 

ปรัชญาโรงเรียน   การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน  “เปนโรงเรียนนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูคุณธรรม

                                เลศิล้ําวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล

เอกลักษณ   ยิ้มไหว ทักทายกัน

อัตลักษณ  คุณธรรมนําแพงพิทย

อักษรยอของโรงเรียน บ.พ.ค. 

สีประจําโรงเรียน  เขียว เหลือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานแพงพิทยาคม พุทธศักราช 2564  

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

เปนโรงเรียนนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูคุณธรรม 

เลศิล้ําวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล” 

ยิ้มไหว ทักทายกัน 

คุณธรรมนําแพงพิทย 

เขียว เหลือง 

ตราประจําโรงเรียน 

 
 
 

     

 



 

คูมือการปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานแพงพิทยาคม พุทธศักราช 

 

วิสัยทัศน 

“เปนโรงเรียนนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคูคุณธรรม

 เลิศล้ําวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนดานความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร

2. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมคุณภาพผูเรียนและสภาพแวดลอม

ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ

3. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและจิต รวมทั้งสุนทรียภาพดานศิลปะดนตรีและกีฬาใหแก

ผูเรียน 

5. พัฒนาครูใหเปนผูมีคุณธรรม มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

6. พัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหเปนระบบ

7. สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน

เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

สุจริต 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

คดิไตรตรอง และมีวิสัยทัศน

3. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

4. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรู

5. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย

7. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม

 ศักยภาพ 

8. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

9. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

10. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

11. ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

12. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 

คูมือการปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานแพงพิทยาคม พุทธศักราช 2564  

วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาประสงค 
โรงเรียนบานแพงพิทยาคม 

เปนโรงเรียนนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคูคุณธรรม 

เลิศล้ําวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล” 

จัดการเรียนการสอนดานความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมคุณภาพผูเรียนและสภาพแวดลอม

ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหแกผูเรียน

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและจิต รวมทั้งสุนทรียภาพดานศิลปะดนตรีและกีฬาใหแก

พัฒนาครูใหเปนผูมีคุณธรรม มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

พัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหเปนระบบ

สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน

ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

ผูเรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

ตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี

ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 

     

จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมคุณภาพผูเรียนและสภาพแวดลอม 

จริยธรรมจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหแกผูเรียน 

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและจิต รวมทั้งสุนทรียภาพดานศิลปะดนตรีและกีฬาใหแก 

พัฒนาครูใหเปนผูมีคุณธรรม มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน 

พัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหเปนระบบ 

สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

ผูเรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
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                 เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ 

13. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

14. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

15. สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 

ครบวงจร 

16. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

17. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

18. สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบานองคกรทางศาสนา สถาบันวิชาการ และองคกรภาครัฐ 

และเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 
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นางคุณัญญา  รักษชุมชน  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 
  1. นางคุณัญญา  รักษชุมชน รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 2. นางพิรุณพร  คําลือฤทธิ์ ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
3. นางพินีนันท   นิตยวรรณ    ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
4. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช     ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 

1.งานสํานักงานบริหารงานบุคคล 
 1. นางพิรุณพร  คําลือฤทธิ์  ครู ค.ศ.3 หัวหนางาน 

2. นางพินีนันท นิตยวรรณ  ครู ค.ศ.3 รองหัวหนางาน 
3. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่  
4. นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่  
5. นางสาววิภาภรณ  เหมกอง  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่  
6. นางสาวพิมพรพี  อัคพิน  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
7. นางสาวศุจีภรณ  งิ้วไชยราช  ครูผูชวย  เจาหนาที่ 
8. นายนราวิชญ  วงศเข็มมา  ครูผูชวย  เจาหนาที่ 
9. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่และเลขานุการ 
 

2.งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช  ครู ค.ศ.1 หัวหนางาน 

2. นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
3. นางสาววิภาภรณ  เหมกอง ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
4. นายนราวิชญ  วงศเข็มมา  ครูผูชวย  เจาหนาที่และเลขานุการ 
 

3.งานสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
1. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 หัวหนางาน 
2. นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
3. นางสาวพิมพรพี  อัคพิน  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
4. นางวิภาภรณ  เหมกอง   ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
5. นางสาวศุจีภรณ  งิ้วไชยราช  ครูผูชวย          เจาหนาที่และเลขานุการ 

 
 
 
 

บุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
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4.งานสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
  1. นางพินีนันท นิตยวรรณ  ครู ค.ศ.3 หัวหนางาน 
  2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช           ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
  3. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
  4. นางวิภาภรณ  เหมกอง   ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่  
  5. นางสาวพิมพรพี  อัคพิน  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่  
  6. นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่และเลขานุการ 
  

5.งานบําเหน็จความชอบ 
 1. นางพิรุณพร  คําลือฤทธิ์  ครู ค.ศ.3 หัวหนางาน 

2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช  ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
3. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
4. นายนราวิชญ  วงศเข็มมา  ครูผูชวย  เจาหนาที่  

 5. นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่และเลขานุการ 
 

6.วินัยและการรักษาวินัย 
  1. นางพิรุณพร   คําลือฤทธิ ์  ครู ค.ศ.3 หัวหนางาน 
  2. นางพินีนันท   นิตยวรรณ  ครู ค.ศ.3 รองหัวหนางาน 
  3. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
  4. นางวิภาภรณ   เหมกอง         ครู ค.ศ.1 เจาหนาทีแ่ละเลขานุการ 
 
 7.งานทะเบียนประวัติ 
 1.นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 หัวหนางาน 
 2. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
 3. นางวิภาภรณ  เหมกอง   ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
 4. นางสาวศุจีภรณ  งิ้วไชยราช  ครูผูชวย  เจาหนาที่  
  5. นางสาวพิมพรพี  อัคพิน  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่และเลขานุการ 
 

8.งานสงเสริม  สรางขวัญกําลังใจ 
1. นางพิรุณพร   คําลือฤทธิ์  ครู ค.ศ.3 หัวหนางาน 
2. นางสาวปาริชาติ   ศรีพลราช  ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 

 3. นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
  4. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
  5. นางวิภาภรณ  เหมกอง ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
  6. นางสาวศุจีภรณ  งิ้วไชยราช  ครูผูชวย  เจาหนาที่และเลขานุการ 
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9.  รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
1. นางสาวปาริชาติ   ศรีพลราช  ครู ค.ศ.3 หัวหนางาน 
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
3. นางสาวพิมพรพี  อัคพิน  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
4. นางสาวศุจีภรณ  งิ้วไชยราช  ครูผูชวย  เจาหนาที่ 
5. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่และเลขานุการ 

 
10.ประชาสัมพันธและสารสนเทศบริหารงานบุคคล 

1. นางสาวปาริชาติ   ศรีพลราช  ครู ค.ศ.1 หัวหนางาน 
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
3. นางสาวพิมพรพี  อัคพิน  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
4. นางวิภาภรณ  เหมกอง   ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
5. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
6. นายนราวิชญ  วงศเข็มมา  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่และเลขานุการ 
 

11. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ ครู ค.ศ.1 หัวหนางาน 
2. นางสาวพรวิมล   กลิ่นศรีสุข  ครู ค.ศ.1 รองหัวหนางาน 
3. นางสาวพิมพรพี  อัคพิน  ครู ค.ศ.1 เจาหนาที่ 
4. นางสาวศุจีภรณ  งิ้วไชยราช  ครูผูชวย  เจาหนาที่ 
5. นายวัชระ  อภัยโส   ครูธุรการ เจาหนาที่  
6. นางสาวผกามาศ  อภัยโส  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กฯ    เจาหนาที่และเลขานุการ 
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บุคลากร

ของโรงเรียน

ขวัญกําลังใจ
ความกาวหนา

ขอมูล/จํานวน
อัตรากําลัง

วิเคราะห 
ศักยภาพ ความรู 
ความสามารถ 

ความถนัด

รวมกิจกรรม 
สังคม ชุมชน 

ประสานงาน 
ประชุม 
วางแผน 

สรางทีมงาน
การทํางาน 

ทํางานเปนทีม 

มอบหมายภาระ
งาน ตามที่

วิเคราะห ทกุคนมี
สวนรวม 

กํากับ ติดตาม 
รวมคิด รวมทํา 
รวมรับผิดชอบ   
ใหคําปรึกษา 

วางแผน
อัตรากําลัง เพื่อให 

เหมาะสมกับ
ภารกิจของงาน  

ในโรงเรียน 

 

 

 
คน คือหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนงานสูความสําเร็จผูบริหารโรงเรียน จึงสมควรเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีความสามารถหรือมีทักษะในการใชคน มอบหมายงานใหคนทํา ทํางานรวมกับคนอ่ืน เลือกใชคนให
ตรงกับงานตรงกับความรูความสามารถ ความสนใจหรือศักยภาพของคนคนนั้น อันจะเปนผลใหภารกิจสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คน มีชีวิต มีจิตใจ มีความรูสึกนึกคิด และแตละคนมีความแตกตางกันทั้งความรู ความสามารถความ
ถนัด ความสนใจ ตลอดจนนิสัยใจคอตาง ๆ “ผูนํา” จึงมีความจําเปนตองเขาใจในความเปนคนของแตละคน  

 

การบริหารบุคคล 
 

แนวทาง / วิธีการบริหารงานบุคคล 

ขอควรคํานึง 
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อีกทั้งตองใหเกียรติคนทุกคน ตองพยายามที่จะเขาไปนั่งในใจคนใหจงไดเพื่อใหเกิดเปนดังขอความที่วา “คน
สําราญงานสําเร็จ” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-บางปญหาควรเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษารวมแกไข
ปญหา 
- ยุติธรรมไมลําเอียง 

ใชสติ ใชปญญา 
ความจริงใจ
แกไข ปญหา 

 

ปญหามไีว

แกไข 

การบริหารงานบุคคล 

ในแตละหนึ่งวันของการทําหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนภารกิจ ของการบริหารงานบุคคลตอง
พบเจอและแกไขปญหา มีหลายกรณีดวยกัน เชน ครูบางทานอาจลากิจ ลาปวย หรือลากรณีตางๆจึง
จําเปนตองมีภารกิจใหตองพิจารณาตัดสินใจ ไดแก การพิจารณาอนุญาตการลา การหาครูทําการสอน
แทน หรือทําภารกิจอ่ืนๆ แทนผูที่ลา เปนตนกรณีตัวอยางสถานการณ เหตุการณที่ผูบริหารโรงเรียน
ตองมีทักษะการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน อาทิเชนครู บุคลากร มาสายการทะเลาะวิวาท / 
ขัดแยงกัน 
 

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในโรงเรียน 

 

ครูกระดางกระเดื่องไมเชื่อฟงหรือไม 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

ผูปกครองรองเรียนไมพอใจการทําหนาที่

ของครูในโรงเรียน 

ครูทําโทษเกินกวาเหต ุ
ผูปกครองรองเรียน 

ครูขาดความตั้งใจหรือไมเต็มใจ         
ในการปฏิบัติหนาที ่

คร ูบุคลากร มาสาย 

การทะเลาะวิวาท / ขัดแยงกัน 
ภายในโรงเรียน 

 

ลาคลอดบุตร / ลาอุปสมบท 

ครูหยุดราชการโดยไมบอก 
เชน อุบัติเหต ุ

ฯลฯ อีกหลายตอหลายปญหา 

ใหคิดวา อยาไดเกรง
กลัว 
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การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการวางแผนอัตรากําลังการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาทํางาน มอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล
รวมทั้งธํารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมแรง และสรางแรงจูงใจในการทํางาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จนกระท่ังการใหบุคลากรพนจากการปฏิบัติงาน

สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ 
ครูจางสอน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ซึ่งการบริหารบุคคลของสถานศึกษาเปนภารกิจที่สําคัญสําหรับ
ผูบริหาร ตองสงเสริม สนับสนุน ใหบุคล
ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด

 
แนวคิดในการบริหารงานบุคคล
1. ศึกษาแนวปฏิบัติ จากกฎ ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ในแตละเรื่องใหเขาใจอยางถูกตอง

ชัดเจน จนสามารถนําไปปฏิบัติได
2. ดําเนินการดวยความรอบคอบ รวดเร็ว บนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง และสามารถตรวจสอบ

แหลงที่มาได 
3. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม
4. ติดตอสื่อสาร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

 

ขอบขายงานของกลุมบริหารงานบุคคล

1. กลุมบริหารงานบุคคล 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล
1.2 วางแผนการทํางานในการจัดทํางบประมาณของกลุมบริหารงานบุคคล
1.3 รับผิดชอบพิจารณารวมกันในดานวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ งานสารบรรณงาน

การเงินใหเปนระบบถูกตองและเปนปจจุบัน
1.4 รับผิดชอบวางแผนในการดําเนินงาน งานคณะกรรมการสถ

สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย
1.5 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการ พรอมทั้งแกไขเสนอตอฝายประกันคุณภาพ

โรงเรียน 
1.6 ปฏิบัติตามนโยบายที่ฝายบริหารมอบหมาย

2. คณะกรรมการบริหารกลุมงานบุคคล
2.1  รวมประชุมวางแผนงาน โครง
2.2  รวมกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง

 กับความตองการของชุมชน

การบริหารงานบุคคล
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มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวางานอื่น ๆ

เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการวางแผนอัตรากําลังการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาทํางาน มอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล
รวมทั้งธํารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมแรง และสรางแรงจูงใจในการทํางาน การประเมินผล

ระท่ังการใหบุคลากรพนจากการปฏิบัติงาน 
สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ 

ครูจางสอน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ซึ่งการบริหารบุคคลของสถานศึกษาเปนภารกิจที่สําคัญสําหรับ
ผูบริหาร ตองสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ ภายใตกฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 

แนวคิดในการบริหารงานบุคคล 
ศึกษาแนวปฏิบัติ จากกฎ ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ในแตละเรื่องใหเขาใจอยางถูกตอง
ชัดเจน จนสามารถนําไปปฏิบัติได 
ดําเนินการดวยความรอบคอบ รวดเร็ว บนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง และสามารถตรวจสอบ

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม 
ติดตอสื่อสาร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ขอบขายงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

 
 

จัดประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 
วางแผนการทํางานในการจัดทํางบประมาณของกลุมบริหารงานบุคคล 
รับผิดชอบพิจารณารวมกันในดานวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ งานสารบรรณงาน
การเงินใหเปนระบบถูกตองและเปนปจจุบัน 
รับผิดชอบวางแผนในการดําเนินงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองและครู 
สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย 
ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการ พรอมทั้งแกไขเสนอตอฝายประกันคุณภาพ

ปฏิบัติตามนโยบายที่ฝายบริหารมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารกลุมงานบุคคล 
รวมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 
รวมกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน 

การบริหารงานบุคคล 

     

มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวางานอื่น ๆ 

เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการวางแผนอัตรากําลังการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาทํางาน มอบหมายภาระงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล
รวมทั้งธํารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมแรง และสรางแรงจูงใจในการทํางาน การประเมินผล

สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ 
ครูจางสอน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ซึ่งการบริหารบุคคลของสถานศึกษาเปนภารกิจที่สําคัญสําหรับ

ากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ ภายใตกฎ 

ศึกษาแนวปฏิบัติ จากกฎ ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ในแตละเรื่องใหเขาใจอยางถูกตอง 

ดําเนินการดวยความรอบคอบ รวดเร็ว บนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง และสามารถตรวจสอบ 

รับผิดชอบพิจารณารวมกันในดานวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ งานสารบรรณงาน

านศึกษา สมาคมผูปกครองและครู 

ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการ พรอมทั้งแกไขเสนอตอฝายประกันคุณภาพ

รวมกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง 
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2.3  รวมกํากับติดตามนิเทศงานภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
2.4  รวมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผูปกครองและ.    
ครู 
2.5  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุมบริหารงานบุคคล 
2.6  งานอื่น  ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3.   สํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
3.1  ดูแลงานสารบรรณใหถูกตองตามระเบียบ 
3.2  จัดสํานักงานใหเปนศูนยบริหารหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผูปกครอง 
3.3  ประชุม นิเทศ  หัวหนางานภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
3.4  จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
3.5  ศึกษาวิเคราะหแผนการตามโครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 
3.6  ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุมบริหารงานบุคคล 
3.7  การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนและผูปกครอง 
3.8  ใหคําปรึกษาดานบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผูปกครอง 
3.9  ประสานงานหัวหนางานทุกงานในกลุมบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ /                                       
เพื่อขออนุมัติแผนประจําป 
3.10 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

   4.  งานธุรการ 
 4.1รวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการ 

4.2  ปฏิบัติงานดานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ 
4.3 การสงหนังสือราชการตามกําหนด 
4.4  การโตตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บและ 
ทําลายหนังสือและสรุปขอมูลการรับ - สงหนังสือราชการในแตละป 
4.5  ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน 
4.6 จัดทําระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
4.7  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

5.  งานบุคลากร 
 5.1ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน 

5.2  จัดทําสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเปนไป ดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบัน 
5.3  จัดทําการขอเครื่องราชของบุคลากรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบัน 
5.4  ใหบริการและอํานวยความสะดวกภายในงานบุคลากร 
5.5  รับผิดชอบการเงินภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
5.6  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

6.  งานศิษยเกา 
 6.1  รับผิดชอบงานศิษยเกาของโรงเรียน 
 6.2  ควบคุมประสานงานกับศิษยเกาในการเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่ใหเรียบรอย 
 6.3  จัดทําทะเบียนศิษยเกาของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 
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 6.4  ใหบริการและอํานวยความสะดวก แกศิษยเกาในการาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 
 6.5  ดําเนินการจัดประชุมศิษยเกาภาคเรียนและอยางนอย 1 ครั้ง 
 6.6  งานอื่น  ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

7.  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 7.1  ดูแลรับผิดชอบงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
 7.2  ดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
 7.3  ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการเขารวมประชุม 
 7.4  บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเขารวม 
 ประชุม 
 7.5  ดูแลการเขารวมกิจกรรมของกรรมการสถานศึกษา 
 7.6  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

8.  งานสมาคมผูปกครองและครู 
 8.1  ดูแลรับผิดชอบ งานสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน 
 8.2  จัดทําทะเบียนของงานสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 
 8.3  ประสานงานกับสมาคมผูปกครองและครูในการเขารวมประชุม 
 8.4  ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกงานสมาคมผูปกครองและครูในการเขารวมกิจกรรม  
                 ของโรงเรียน 
 8.5  ดําเนินการจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละอยางนอย 1 ครั้ง 
 8.6  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 

การบริหารงานบุคคล 

การวางแผนอัตรากําลัง 

การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การสั่งพักราชการและการสั่งให
ออกจากราชการไวกอน 

การอุทธรณและการรองทุกข 

การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัต ิ

การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

การสรางวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

สําหรับขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู 
และบุคลากรทางศึกษา 

การเปลีย่นตําแหนงใหสูงขึ้น การยาย 
ขาราชการและบุคลกรทางการศึกษา 

การลาทุกประเภท 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

การรายงานการดําเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

การออกจากราชการ 

การทําบัญชีรายชื่อและใหความคดิเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทาน 

การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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นางคุณัญญา  รักษชุมชน 

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
มีหนาที่และความรับผิดขอบงาน ดังนี้ 

หนาที่ทั่วไป 
 ปฏิบัติงานในฐานะรองผูอํานวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม กลุมบริหารงานบุคคลติดตามดูแลการ
บริหารงานในกลุมบริหารงานบุคคล ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งดูแลความประพฤติของบุคลากรใน
กลุมบริหารงานบุคคลใหอยูในกรอบอันดีงาม 
 ความรับผิดชอบงาน 

1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 
3. ที่ปรึกษาของคณะครูกลุมบริหารงานบุคคล 
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลและนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน                  

เพื่อแตงตั้ง 
5. เขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 
6. เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน 
7. ควบคุมการจัดทําสถิติขอมูลและวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
8. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
9. วางแผน / งาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 
10. ควบคุมการจัดกิจกรรมของชุมชนในโรงเรียน 
11. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรู / ฝายตาง ๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
12. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานตามขอบขาย / ภารกิจกลุมบริหารงานบุคคล และวางแผนงานให

เปนไปตามระเบียบราชการและนโยบายของโรงเรียน 
13. กําหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
14. นิเทศงานแกบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการและแกปญหาที่เกี่ยวกับกลุมงานบริหารงาน
บุคคล 
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15. ควบคุม  ดูแล  ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริการบุคคล พรอมทั้งแนวทางการ
แกปญหาและอุปสรรค เสนอแกผูอํานวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนากลุม
บริหารงานบุคคล 

16. จัดใหมีการประชุมของคณะกรรมสถานศึกษา, สมาคมผูปกครองและคร,ู ชมรมศิษยเกา 
17. ประมาณคาใชจายและบริการแกชุมชน และประสานงานกับหัวหนางานในกลุมบริหารงานบุคคล 
18. รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนในกรณีที่ผูอํานวยการโรงเรียนไปติดตอราชการภายนอก

โรงเรียนไปราชการตางจังหวัดหรือตางประเทศ 
19. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําเอกสารเผยแพรการแบงสายงานของกลุมบริหารงานบุคคล การ

จัดทําคูมือหรือเอกสาร ที่เกี่ยวของกับงานบริหารบุคคล เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนว
ปฏิบัติ 

20. รวมประชุมกําหนดนโยบายของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
21. ดําเนินการตามนโยบายที่ประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
22. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคล 
23. จัดปฐมนิเทศแกเจาหนาที่ที่เขาใหมถึงนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 
24. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
25. รับผิดชอบกํากับติดตามงานสํานักงานบริหารงานบุคคล 
26. รับผิดชอบกํากับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 
27. รับผิดชอบกํากับติดตามงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
28. รับผิดชอบกํากับติดตามงานสมาคมผูปกครองและครู 
29. รับผิดชอบกํากับติดตามงานชมรมศิษยเกา 
30. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารบุคคล  
หัวหนางานบุคลากร งานธุรการ งานสํานักงานและงานเจาหนาที่สํานักงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางพิรุณพร  คําลือฤทธิ์ 
ครู  ค.ศ.3 

หัวหนางานกลุมงานบริหารบุคคล 
 

ภาระหนาที่ในตําแหนง หัวหนางานบุคลากร 
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. เปนหัวหนางานบุคลากร/งานธุรการ 
2. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล ตามที่ไดรับมอบหมาย 
3. เขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป 
4. รับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติราชการครู / ลูกจางประจํา /ลูกจางชั่วคราว 
5. จัดทําสถิติการลาของขาราชการครู / ลูกจางประจํา /ลูกจางชั่วคราว 
6. ทําทะเบียนประวัติครู – ลูกจางประจํา 
7. ทําบัตรขาราชการ / ลูกจางประจํา 
8. รับผิดชอบการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย การออกจากราชการ 
9. การขอยืมตัวขาราชการ / การชวยราชการ 
10. การกําหนดตําแหนงใหม 
11. รวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การปฏิบัติงานดานสาร

บรรณ การลงทะเบียน รับ – สงหนังสือ การโตตอบหนังสือราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษา
รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและทําลายหนังสือ 

12. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
ภาระหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานสํานักงานและงานเจาหนาที่สํานักงานมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. เปนหัวหนางานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
2. เขียนแผนงาน  / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป 
3. ดูแลงานสารบรรณใหถูกตองตามระเบียบ 
4. จัดสํานักงานใหเปนศูนยบริหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผูปกครอง 
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5. ประชุม นิเทศ หัวหนางานภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
6. ศึกษาวิเคราะหแผนงานตามโครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 
7. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
8. ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุมบริหารงานบุคคล 
9. การรวมกิจกรรมรวมกับชุมชนและผูปกครอง 
10. ใหคําปรึกษาดานบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผูปกครอง 
11. ประสานงานหัวหนางานทุกงานในกลุมบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผน

ประจําป  
12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนงงานสงเสริมวิทยฐานะ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

นางพินีนันท  นิตยวรรณ 
ครู ค.ศ.3 

รองหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
งานสงเสริมวิทยฐานะ 

 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการที่เก่ียวกับงานสงเสริมประเมินวิทยฐานะ 
2. ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย เพื่อใหเจาของโครงการ / กิจกรรมนําผลไปพัฒนา

ตอไป 
3. เปนผูดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู 
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานทะเบียนประวัติและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข 
ครู ค.ศ.1 

 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบัน 
2. จัดทําเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณของบุคลากรในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและ

เปนปจจุบัน 
3. การทําบัตรขาราชการ 
4. การบรรจุแตงตั้ง การโอน การยาย การออกจากราชการ การยืมตัวขาราชการ การชวยราชการ 
5. การกําหนดตําแหนงใหม 
6. จัดทําสมุดประวัติ (กพ.7) และกรอกสมุดประวัติ (กพ.7)  ของบุคลากรโรงเรียนเปนไปดวยความ

เรียบรอยและเปนปจจุบัน 
7. ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 เรื่องสมุดประวัติ (กพ.7)   
8. ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา นครพนม เรื่องขอรับและขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
9. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและประสานงานเรื่องการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณใหบุคลากรในโรงเรียน 
10. จัดทําทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณใหบุคลากรในโรงเรียนใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 
งานทะเบียนประวัติ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทํา และเก็บรักษาทะเบียนประวัติคร ู

และบุคคลกรทางศึกษา 
เปลี่ยนแปลง และบันทึกขอมลูลงในทะเบียนประวัต ิ

ผูที่ประสงคเปลี่ยนแปลงยื่นคาํขอตามแบบสง
ผูบริหาร 

ตรวจสอบความถูกตอง 

เสนอไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ เพื่ออนุมัติจาก  
ก.ค.ศ. 

ดําเนินการแกไข และบันทึกลงทะเบียนประวตั ิ
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แผนผังการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 แนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

สพม. แจงสถานศึกษาใหสํารวจและรวบรวม 

คําขอเครื่องราชฯ ตามระเบียบ 

สถานศึกษา 
1. ผอ.ร.ร.แจงครูทราบ 
2. ครูเขียนคําขอเครื่องราชฯ 
3. ผอ.ตรวจสองคุณสมบัตผิูขอ/ผอ.ลงนาม 
4. รวบรวมเอกสารคําขอสั่ง สพม. 
 

สพม.รวบรวมดําเนินการตรวจสอบและนําสง สพฐ. 

สํานักนายกพิจารณา 

สพฐ. และ สพม. บันทึกลงทะเบยีนประวัต ิ

สถานศึกษา 
1. ผอ.ร.ร.แจงครูทราบ 
2. ผอ.มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทาํทะเบียนคม 
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     มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานประเมินผลการปฏิบัติราชการกลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช 
ครู ค.ศ.1 

 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

2. สรุปขอมูลดานตาง ๆ ของบุคลากรที่ใชประกอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ขอมูลจากกลุมสาระการเรียนรู งานคณะสี งานระดับชั้น) 

3. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ 
4. รวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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แนวคิด 
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติโดยศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติให

ชัดเจน ดําเนินการอยางยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดเพื่อเปนขวัญกําลังใจ แกขาราชการครูและบุคลากร 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.ใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิ ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูในสังกัด 
อยางนอย 3 คน โดยมีผอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน และสรุปคะแนนผลการประเมินในแบบ 
เสนอขอเลื่อนให สพม. สวนแบบประเมินใหโรงเรียนเก็บไวเปนหลักฐานในการขอตรวจสอบ 
2. ใหโรงเรียนเสนอขอเลื่อนข้ันเงินเดือนใหกับขาราชการครูในโรงเรียนได 1 ขัน้ 0.5 ขัน้ หรือไม 
เลื่อนข้ันแลวแตกรณี 
3. โรงเรียนจะพิจารณาใหขาราชการครูและบุคลากร/ลูกจางประจํา ไดไมเกิน 15 % ของจํานวน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําทีม่ีตัวอยูจริง 
4. กรณีโรงเรียนใดพิจารณาไมใหขาราชการคร/ูลูกจางประจําเลื่อนเงินเดือน ใหโรงเรียนชี้แจงเหตุผล 
ในรายงานการประชุมในแตละรายบุคคลใหละเอียดชัดเจน 
5. เมือ่คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานแลว ใหโรงเรียนจัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอ 
ขอเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําโดยเรียงลําดับความดี  
ความชอบจากคะแนนการประเมินมากสุดไปนอยสุด และนําสงบัญชีรายชื่อการเสนอขอเลื่อน.  
เงินเดือนสงสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
6.  ขาราชการครูบรรจุใหม ที่มีเวลารับราชการไมถึง 4 เดือน แตไมนอยกวา 3 เดือน 15 วัน มีสิทธิ์ 
ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือน แตตองมีผลการประเมินในระดับ ดีเดน เทานั้น 
7. การนับจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายใหถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. 
7.1 การลาบอย 
7.1.1 ลาเกิน 6 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
7.1.2 ลาเกิน 8 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน สําหรับขาราชการทีล่า 
เกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตวันลาไมเกิน 15 วันทําการ และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน อาจพิจารณาผอนผันใหเลื่อนเงินเดือนได 
7.2 การมาสายเนืองๆ 

 7.2.1 มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา           
 7.2.2 มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน             
 7.2.3 กรณีปวยจําเปน ตองรักษาตัว เปนเวลานาน ไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม
 เกิน 60 วันทําการและมีใบรับรองแพทยประกอบนั้น ไมนํามารวมกับลาปวยและลากิจที่แสดง
 ในบัญชีฯ ขอ 10.1   

7.3 กรณีลาปวยจําเปน ใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา พ.ศ.2550                                                                                                           
8. คะแนนประเมินใหสรุปเปนรอยละ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้                          
8.1 ผลการประเมินดีเดน ระดับคะแนนไมต่ํากวา 90-100 % อยูในระดับดีเดน                                
8.2 ผลการประเมินดีเดน ระดับคะแนนไมต่ํากวา 80-89.99 % อยูในระดับดีมาก 
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8.3 ผลการประเมินดีเดน ระดับคะแนนไมต่ํากวา 70-79.99 % อยูในระดับดี 
8.4 ผลการประเมินดีเดน ระดับคะแนนไมต่ํากวา 60-69.99 % อยูในระดับพอใช 
8.5 ผลการประเมินดีเดน ระดับคะแนน 59.99 % ลงมา ไมเลื่อนเงินเดือน 

 
แผนผังการปฏิบิติงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เห็นดวย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
อนุมัติ 

 

ผอ.สถานศึกษา จดัทําคําสั่ง แตงตัง้คณะกรรมการพิจารณา 
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครู ไมนอยกวา 3 คน 
- คณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัตงิานขาราชการครู ไมนอยกวา 3 คน 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการ และจดัใหมีการประชุม 

คณะกรรมการสรุปผลการประเมนิ ดําเนินการโดยการประชุม 

ผอ.สถานศกึษาพิจารณาตดัสนิ 

ผลการประเมิน และจดัทาํประกาศผลการประเมิน

ใหค้รูทราบทั�วกนั 

จัดทําบัญชีรายละเอียดตามแบบทีก่ําหนด พรอมรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการฯ นําสง สพม.นพ. 

สพม.นพ. ดําเนินการตามอํานาจหนาที ่

กศจ.พิจารณาและทาํคาํสั�ง 

เลื�อนเงินเดือน 

สพม.นพ. ดําเนินการเบิกจายเงินเดือน 

ผอ.สถานศึกษา 
- แจงครูรับทราบ 
- บันทึกขอมูลลงทะเบียน 
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การลาทุกประเภท 
 

แนวคิด 
การลาทุกประเภทของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูรับผิดชอบตองดําเนินการใหเปนไป

ตามทีก่ฎหมายระเบียบกําหนด ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และจัดใหมีการสรุปรายบุคคล ทุกปงบประมาณ 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555  
2. คมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลมบริหารงานบุคคลสํานักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทบาทสั่งการของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

   การลา 11 ประเภท เง่ือนไขของการลาเพ่ือ       ขอมูลกิจกรรม 
ขอพิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต   การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

        ครึ่งปแรก 1 ต.ค. - 31 มี.ค. 
                ครึ่งปหลัง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ลาปวย 
2. ลาคลอดบตุร 
3. ลาไปชวยเหลือภรรยาไปคลอดบุตร 
4. ลากิจสวนตัว 
5. ลาพักรอน 
6. ลาบวชหรือลาประกอบพิธีบวช 
7. ลาตรวจเลือดหรือเตรียมผล 
8. ลาศึกษาตอ อบรม วิจัยดูงาน 
9. ลาไปปฏิบตัิงานในองคการ 
ตางประเทศ 
10. ลาตดิตามคูสมรส 
11. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 

1. ลาปวยสงใบลากอนหรือใบลา วันลา ลา 
30 วันข้ึนไปตองมีใบรับรองแพทย ผอ. มี
อํานาจครึ่งหนึ่งไมเกิน 60 วัน ผอ. สรรหาไม
เกิน 120 วัน 
2. ลากอนหรือลาในวันคลอด รวมแลวไม
เกิน 90 วัน 
3. ลาไปชวยเลี้ยงดูบุตร ลาไดไมเกนิ 15 วัน 
ทําการลาภายในชวง 90 วัน ตองเปนภรรยา
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
4. ลากิจตองสงใบลากอนไดรับอนญุาตแลว
จึงหยุด ผอ. มีอํานาจครึ่งหนึ่งไมเกิน 30 วัน 
ผอ. สรรหาไมเกิน 45 วัน 
5. ลาพักผอนขาราชการครุลาไมได 
6. ลาบวชหรือประกอบพิธีบวช ตองสงใบลา
กอนไมนอยกวา 60 วัน สึกแลวตองรายงาน
ตัวภายใน 5 วัน 
7. ลาตรวจเลือดหรือเตรียมพล ไปตรวจ
เลือกรายงานกอนไมนอยกวา 48 ชั่วโมง 
เตรียมพลรายงานภายใน 48 ชั่วโมง 
8. ลาศึกษาตอ 
- ลาในประเทศ ผอ.ร.ร. 
- ลาตางประเทศ เลขา กพฐ. 
9. ลาไปปฏิบตัิงานในองคการตางประเทศ 
รมต. มีอํานาจอนุญาตไมเกิน 1 ป เมื่อ
กลับมารายงานตัวเขาทํางานภายใน 15 วัน 
10. ลาตดิตามคูสมรส ลาได 2 ป ตอไดอีก  
2ป เกิน 4 ป ใหออกจากราชการ 
11. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ มีสิทธิ
จะฟนฟูสุขภาพ แตไมเกิน 12 เดือน ไดรับ
อนุญาตจึงจะหยุดราชการได 
 
 
 

ผูประสงคลา  
ยื่นใบลา 

ผอ.ร.ร.  
พิจารณาอนญุาต 

บันทึกขอมูลบุคลากร 
สรุปแบบรายงานการลาปวย 
- ลาเกิน 6 ครั้ง สําหรับ
ขาราชการคร ู
มาทํางานสายเนือง ๆ 
- มาสายเกิน 8 ครั้ง ขาราชการ 

ผอ.ร.ร. แจงเตือนผูลา
เปนระยะ ๆ ไมใหเกิน
กําหนดรักกันเตือนกัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา, สมาคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ 
ครู ค.ศ.1 

 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
2. ดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการเขารวมประชุม 
4. บันทึกการประชุมของคระกรรมการสถานศึกษารวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม 
5. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการเขารวมประชุม 
6. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม 
7. ดูแลการเขารวมกิจกรรมของกรรมการสถานศึกษา 
8. จัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารงานบุคคล 
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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นางสาวพิมพรพี  อัคพิน 

ครู ค.ศ.1 

งานสมาคมผูปกครองและครู 
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน 
2. จัดทําทะเบียนของสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 
3. ประสานงานกับสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียนในการเขารวมประชุม 
4. ใหบริการและอํานวยความสะดวก แกสมาชิกสมาคมผูปกครองและครูในการเขารวมกิจกรรมของ

โรงเรียน 
5. ประสานงานกับสมาคมผูปกครองและครูในการเขารวมประชุม 
6. บันทึกการประชุมของสมาคมผูปกครองและครูรวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม 
7. ดูแลการเขารวมกิจกรรมของสมาคมผูปกครองและคร ู
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานสมาคมศิษยเกา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางวิภาภรณ  เหมกอง 

ครู ค.ศ.1 
 
งานสมาคมศิษยเกา 
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบงานสมาคมศิษยเกาโรงเรียน 
2. จัดทําทะเบียนของสมาคมฯใหเปนปจจุบัน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการสมาคมฯเขารวมประชุม 
4. ใหบริการและอํานวยความสะดวก แกสมาชิกสมาคมฯในการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 
5. บันทึกการประชุมของสมาคมฯรวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม 
6. ดูแลการเขารวมกิจกรรมของสมาคมฯ 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวศุจีภรณ  งิ้วไชยราช 

             ครู ค.ศ.1 
 

งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล   
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุมบริหารงานบุคคล 
2. จัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ.2558 
3. จัดทําแผนงาน/โครงการประจําปของกลุมบริหารงานบุคคล 
4. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารงานบุคคล 
5. ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุมบริหารงานบุคคล 
6. จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารงานบุคคล 
7. สรุปผลการดําเนินงานโครงการของกลุมบริหารงานบุคคล รายงานผูชวยผูอํานวยการ/รอง 
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล เพื่อนําเสนอผูอํานวยการสถานศึกษา 
8. ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุมบริหารงานบุคคล 
9. จัดสํานักงานใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม นาอยูตามเกณฑมาตรฐาน 5 ส ขั้นพ้ืนฐานใน 
สํานักงานที่โรงเรียนกําหนด 
10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานวินัยและการรักษาวินัย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
นางพิรุณพร  คําลือฤทธิ์ 

ครู ค.ศ.3 
งานวินัยและการรักษาวินัย 

 
งานวินัยและการรักษาวินัย  
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  
ดําเนินการโดยผูอํานวยการโรงเรียน  ในกรณีตอไปนี ้

    1.1 กรณีความผิดวินัยไมรายแรง 
1.2 กรณีความผิดวินัยรายแรง 
1.3 การอุทธรณ 
1.4 การรองทุกข 
2. การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย ดําเนินการโดยผูอํานวยการสถานศึกษา 

    2.1 ผูบริหารแตละระดับ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 
    2.2 ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ 

เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ  จิตสํานึก  และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
2.3  สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชากระทํา 

 ผิดวินัยตามควรแกกรณ ี
  3. ดูแลการออกจากราชการ ดําเนินการโดยผูอํานวยการสถานศึกษา 

3.1 การออกจากราชการ 
     3.2   การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียม 

ความพรอมและการพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
    3.3 การออกจากราชการไวกอน 
    3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

3.4.1 กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ 
        3.4.2 กรณีไมปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 

3.4.3 กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แหง 
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กฎระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย 
กรณีเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 
กรณีเปนคนไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคที่กําหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี กรณีเปนกรรมการบริหารพรรค 
การเมืองหรือเปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง หรือกรณเีปนบุคคลลมละลาย 
3.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติ 
ตนไมเหมาะสม 

    3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
    3.6 กรณีไดรับโทษจําคุก โดยคําสั่งของศาล หรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4. จัดทําหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา, การขอ 
 อนุญาตไปราชการ 
5. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแตงกาย 
ของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวินัยและการรักษาวินัย 
ทัง้ดําเนินการแกไขปญหาบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามวินัย 
6. จัดทําตารางเวรยาม เวรประจําวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
งานการอุทธรณ / งานการรองทุกข 

 
แนวทางปฏิบัติ 
1. การอุทธรณ  
 การอุทธรณ กรณีมีความผิดวินัย 

 กรณีการอุทธรณความผิดวินัยทีไ่มรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น 
เรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที ่ก.ค.ศ.กําหนด 

กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ 
อุทธรณตอก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 

2. การรองทุกข 
  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ  
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือการแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่หรือก.ค.ศ.แลวแตกรณ ี
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แผนผังการปฏิบัติงาน 
การอุทธรณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

ขาราชการครฯู ถูกสั่งลงโทษทางวนิัย 

อุทธรณ 

ถูกลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ถูกลงโทษปลดออก ไลออก หรือคาํสั่งภาคทณัฑ ตัดเงินเดือน / 
ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งผูบังคับบัญชาสัง่ตาม ก.ค.ศ. 

อ.ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

ก.ค.ศ. พิจารณา 
(มติเปนท่ีสดุ) 

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจงผูอุทธรณทราบ  
พรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณได
อีกช้ันหนึ่ง 

กรณีที่มีการเพิ่มโทษเปน
ปลดออก หรือไลออก 

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 
การรองทุกข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขาราชการครหูรือบุคลากร เห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคบัของใจ 

รองทุกข 

เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทํา

ของผูบังคับบัญชาหรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัย 

แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข

เพื่อใหจัดสงเอกสารพรอมคําชี้แจง             เพื่อ

ประกอบการพิจารณา 

ถูกสั่งใหออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการหรือ ถูกสั่งใหออก

จากราชการไวกอน หรือเห็นวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่ง

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม 

แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบเพื่อใหจัดสง

เอกสารพรอมคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา 

อ.ก.ค.ศ. พิจารณา 
(มติเปนท่ีสดุ) 

อ.ก.ค.ศ. พิจารณา 
(มติเปนท่ีสดุ) 

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจงผูรองทุกขทราบ พรอมสิทธิฟองคดี ตอศาสปกครอง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานอัตรากําลัง 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช 
ครู ค.ศ.1 

 
อัตรากําลังเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

และภาระงานที่กําหนด การไดมาซึ่งอัตรากําลังที่เหมาะสมจําเปนตองเริ่มจากการวิเคราะหงานวางแผน
อัตรากําลังที่จะตองพิจารณาถึงจํานวนคน ความรู ความสามารถของคนที่มีความเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
วิธีการไดมาซึ่งกําลังคนที่เหมาะสม ในระบบขาราชการครู มีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เปนกรอบในการดําเนินการ อีกทั้งคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กคศ.) ไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการใหดําเนินการและมอบอํานาจใหสวนราชการตางๆดําเนินอยาง
ชัดเจน โดยทีขั้นตอนดําเนินงานพอสรุปเปนขั้นตอนปฏิบัติที่ตอเนื่องกันดังนี ้
 
งานอัตรากําลัง มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
2. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ 
      ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
3. นําเสนอแผนอัตรากําลัง เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
4. นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดคุณภาพ  
5. ดําเนินการในการกําหนดตําแหนงและการขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ 
ขาราชการครู 
6. ดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวดวยเงินงบประมาณใหดําเนินการตามเกณฑของ 
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กําหนด 
7. ดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินรายไดสถานศึกษา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนกําหนด 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
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1. จัดทําระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใชกระบวนการม ี
สวนรวมของบุคลากร  
2. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการ 
พิจารณาความดีความชอบของขาราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน 
4. ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาดังกลาวทราบ  
5.รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป 
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

แผนผังการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ.แจงจัดสรรอตัรากําลัง ให  สพป. 

สพป.ตั้งคณะกรรมการจัดสรรอตัรากําลังใหสถานศึกษา 

กศจ.พิจารณาอนุมัติจดัสรร

ใหสถานศึกษา 

สถานศึกษาสงขอมลูแผน

อัตรากําลังให สพป. 

สถานศึกษารับทราบ รับยาย/รับโอน 

กศจ.ดําเนินการ คัดเลือก/สอบแขงขันและบรรจุแตงตั้ง 

สถานศึกษา 

ผูอํานวยการสถานศึกษา รับการรายงานตัว จัดทําขอมูลประวตัิ ปฐมนิเทศ 

มอบหมายภาระงานใหรับผดิชอบ 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2447 และแกไขเพิ่มเติม 
 2. เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 3. คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล  

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนกระบวนการในการบริหารงานบุคคลที่จะเขามาดํารง
ตําแหนงครู ซึ่งตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 
56 บัญญัติใหผูใดที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดไดรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงครูใหผู นั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูชวย 
เปนเวลา 2 ป กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ 
ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูตามหลักเกณฑและวิธีการทีอ่.ค.ศ. กําหนด 

 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมจํานวน 3 คน 

ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 1 คน เปนกรรมการ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งให
ทําหนาที่เปนผูควบคุม ดูแลการเตรียมพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนกรรมการและเลขานุการ 

2.ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหการศึกษาแนะนํา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม โดยยึดหลักเกณฑการมีสวนรวม 

3. ใหคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมทุก6เดือน ในระยะเวลา 2 ป
รวม4ครั้ง 

4. ผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับรายงานผลการประเมินแตละครั้งใหดําเนินการดังนี้ 
1. ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที ่ก.ค.ศ. กําหนด และผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาควร 

ทบทวน ก็อาจใหคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และหากผลการประเมินยังต่ํากวา. 
เกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการภายใน 5 วันทํา
การ นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานแลวแจงผูนั้นทราบโดยเร็ว 

2. กรณีท่ีผลประเมนิ ต่ํากวาเกณฑที ่ก.ค.ศ. กําหนด และผูอํานวยการสถานศึกษาเห็น 
เชนเดียวกับคณะกรรมการ ก็สั่งใหผูนั้นออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ 
ไดรับรายงานแลวแจงผูนั้นทราบโดยเร็ว 

3. กรณีท่ีผลประเมินเปนไปตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนา      
อยางเขมตอไป และเม่ือผานการประเมินทุกครั้งจนครบ 2 ปแลว และเห็นควรใหผนัน้ 
 รับราชการตอไปใหรายงานสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 
ผนั้นใหดํารงตําแหนงครูตอไปพรอมทั้งแจงใหผูไดรับการแตงตัง้ทราบ 
 



 

คูมือการปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานแพงพิทยาคม พุทธศักราช 2564      

 
แผนผังการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        กรณีไมผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งประเมินผลทุก 6 เดือน 
ในระยะเวลา 2 ป รวม 4 ครั้ง 

รายงานสรุปผลการประเมินทั้ง 4 ครั้ง 

ผอ.สถานศึกษาพิจารณาสรุปผลการ
ประเมินทั้ง 4 ครั้งตามเกณฑท่ี ก.ค.

ศ. กําหนด 

กศจ.พิจารณา 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจแุตงตั้งและสงคําสั่งไปยัง สพม. 

แจงผูเกี่ยวกับของทราบและ

รายงานสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ผลการประเมินต่าํกวาเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผอ.

สถานศึกษาสั่งใหผูนั้นออก
จากราชการใหแจงผูนั้นทราบ  

และรายงาน สพม. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานพัฒนาบุคลากร /งานอบรม/ ศึกษาดูงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
นางสาวประภาภรณ  วรรณพันธ 

ครู ค.ศ.1 
 

งานพัฒนาบุคลากร /งานอบรม/ ศึกษาดูงาน  
 มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับกลุมงานพัฒนาบุคลากร 
  2. วางแผนและดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ดานการจัดปฐมนิเทศ  

การแนะนําบุคลากร การจัดงานตอนรับ – สง บุคลากร 
3. วางแผน กํากับ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาบุคลากรดานการอบรม การศึกษาดูงาน การฝกงาน 
เฉพาะตําแหนง การศึกษาตอ เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

  4. จัดทําบัญชี ควบคุมและกําหนดอัตรากําลังโรงเรียนใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและ 
ปฏิบัติงานหนาที่พิเศษของโรงเรียน 
  5. จัดวางแผนดานสวัสดิการเพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมี 
โอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหนาที่ใหม ี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  6. จัดโครงการพัฒนาความกาวหนาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
สงเสริมการเปลี่ยนตําแหนงสายงานในหนาที่ใหสูงขึ้น 
  7. วิเคราะหสภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

8.จัดระบบและวางแผนในการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับแบบแผนของทางราชการและโครงสรางการบริหารงานของ 
โรงเรียน 

  9. ประสานงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการครู และ 
บุคลากรในโรงเรียน 

  10. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการกระทําผิดทางวินัย 
  11. การดําเนินการความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางชั่วคราว 
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  12. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป 
  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 งานนิเทศบุคลากร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนใหเกิดความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
2. กําหนด บทบาทหนาที่ แตงตั้งคณะกรรมการ การนิเทศบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
3. วางแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับหนวยงานภายนอก 
4.  จัดทําโครงการนิเทศบุคลากร ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 
5. สรุป รายงานผลการนิเทศ เมื่อสิ้นภาคเรียน  
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนง 
งานเลขาสํานักงานผูอํานวยการ 

 
 
 

 
นายนราวิชญ  วงศเข็มมา 

ครูผูชวย 
 

งานเลขาสํานักงานผูอํานวยการ   
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผน จัดทํา พัฒนา หองสํานักงานผูอํานวยการ ใหมีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สามารถ 
นําเสนอใหผูเกี่ยวของหรือสนใจเขาใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน 
2. ดูแล พัฒนาหองสํานักงาน หองผูอํานวยการ ใหมีความสะดวก พรอมตอนรับผูมาใชบริการได 
3. พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การใหบริการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
ดําเนินงานตามนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
4. เปนเลขานุการ การประชุมในกรณีตางๆ ที่ผูอํานวยการประชุม หรือมีสวนเกี่ยวของ 
5. เปนปฏิคมในการตอนรับแขก รวมกับงานปฏิคมโรงเรียน ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว  
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ฝายบริหารโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 

 

 
 

นายเอกชัย  คะษาวงค 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 

 
 

  

       นางยุคลทร  โพธิ์ศรี  นางคุณัญญา รักษชุมชน               นายโกมินทร   เถาวชาลี 
  รองผูอํานวยการสถานศึกษา            รองผูอํานวยการสถานศึกษา          รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

แผนผังการบริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

สมาคมผูปกครองและครู 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

สมาคมศิษยเกา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล    
 

กลุมงานบุคคล  

การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร

การรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

การอุทธรณและการรองทุกข 

การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

 
การออกจากราชการ 

การเปลีย่นตําแหนงใหสูงขึ้นการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัต ิ

แผนผังการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล 

งานวางแผนอัตรากาํลัง การดําเนินการเกีย่วกับการเลื่อนเงินเดอืน 
 
การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเหน็เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 



 

 

นผังการบริ 

 

 

 

 

                                                                               หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

                                                                                   กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

สมาคมผูปกครองและครู 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

สมาคมศิษยเกา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การสงเสริมวินยัคุณธรรมและจริยธรรมสําหรบัขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

แผนผังการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล 

การลาทุกประเภท 

การสงเสริมและยกยองเชดิชูเกยีรต ิ

การพัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการที่เกี่ยวกบัการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 



 

 


	



