
 

 

 

พรรณนางาน 

ภาคเรยีนที ่๑  ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

 
 

กลุม่งานบคุคล 

 
 

โรงเรยีนแม่แตง  อ าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๔ 



ค ำน ำ 

การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักส าคัญท่ีสะท้อน           
ให้เห็นภาพการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ และบรรลุเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ (๒) วรรคสามและวรรคสี่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                       
ขั้นพื้นฐานเรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ และข้อ ๖ 

การจัดท าเอกสารพรรณนาการบริหารงานและขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของครู  
เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยปรับโครงสร้าง
การบริหารงานและขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูเป็นกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงาน
งบประมาณ กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเทคโนโลยี และกลุ่มงานนโยบายและแผน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักและการจัดการศึกษาให้เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีกลไก 
การประสานงานท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็นส าคัญ 

 การจัดท าเอกสารพรรณนาการบริหารงานและขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของครู
ฉบับนี้ประสบความส าเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนแม่แตงทุกท่านและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

        ( นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แตง 
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สำรบัญ 

เร่ือง                  หน้ำ 

ค าน า            ก 

สารบัญ             ข 

งานวางแผนอัตราก าลัง            ๑ 

งานสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  ลา  และออกจากราชการ    ๑ 

งานทะเบียนประวัติ            ๒ 

งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเล่ือนเงินเดือน      ๒ 

งานวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ บุคลากร      ๓ 

งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร      ๔ 

งานสวัสดิการบุคลากร          ๔ 

งานควบคุมภายในกลุ่มงานบุคคล        ๔ 
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กลุ่มงำนบุคคล 

นำงเพ็ญแข   ดรุณ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบุคคล 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 ๑. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
 ๒. วางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคลให้สอดคลองกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาก าหนด  
 ๓. ก าหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคล 
 ๔. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคล 
 ๕. ก ากับดูแลนิเทศติดตามการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคล ได้แก่ งานวางแผน

อัตราก าลัง งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายโอนและออกราชการ งานทะเบียนประวัติและวันลา งานประเมินผล
การปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน งานวินัยของข้าราชการและบุคลากร งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
บุคลากร งานสวัสดิการบุคลากร งานควบคุมภายในกลุ่มงานบุคคล 

 ๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบุคคล 
 ๗. การน าเสนอพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานกลุ่มงานบุคคล 
 ๘. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มงานบุคคล 
 ๙. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๑. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 

 ๑. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
๑. การจัดท าแผนงาน / โครงการของงานฝ่ายบุคคล โครงการจ้างบุคลากร ค าสั่งจ้าง และค าสั่ง              

เลิกจ้าง ท าสัญญาจ้าง ท าทะเบียนคุมการจ้าง  
๒. วางแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.  
๓. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ             

สายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
๔. จัดท าแบบประเมินผลงานข้าราชการครู / พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่ส านักงาน  
๕. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน 

 
๒. งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน ลำ และออกจำกรำชกำร 
  ๑. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. สรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
๓. การแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. การบรรจุกลับเข้าราชการ  
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๕. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการค า รูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง           
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๖. การด าเนินการเก่ียวกับหนังสือรับรอง งานขออนุญาตลา  
๗. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๓. งำนทะเบียนประวัติ 

  ๑. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ๑. วางแผนพัฒนาการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า อย่างเป็นระบบ ทันสมัยสะดวกต่อการ
สืบค้นมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๒. ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า รวมทั้งดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับ การลา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  การเลื่อนต าแหน่ง               
การปรับวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้สมบูรณ์และครบถ้วน  

๓. จัดท ารายงานประวัติข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น เลขบัตรประชาชน ต าแหน่งเลขที่ 
ต าแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน / เดือน / ปีเกิด วัน / เดือน / ปี ที่เข้ารับราชการ และวุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก ให้สมบูรณ์และครบถ้วน เข้ารูปเล่มรายงานประวัติข้อมูลครู น าเสนอผู้อ านวยการรับทราบ สรุป
เรื่องการย้ายของบุคลากร 

๔. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิมาลาของ
บุคลากรพร้อมทั้งศึกษาประวัติข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของ
บุคลากรที่ได้รับในปีต่างๆ  

๕. รวบรวมและจัดท าข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ชั้น
ตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ชั้นตราที่ได้รับ ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่ 
วันที่ / เดือน / ปี หน้า ล าดับที่ เล่มที ่และปัจจุบันชั้นตราที่ก าลังขอ และปีใด  

๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๔. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเลื่อนเงินเดือน 

  ๑. นายวชรนันท ์  ทิพย์ดวงตา หัวหน้างาน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ด าเนินการเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลส าหรับการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๒. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลฯ จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  

๓. แจ้งก าหนดการส่งตัวชี้วัดให้ครูและบุคลากรได้ทราบ โดยจัดท าเป็นหนังสือแจ้งเวียน  
๔. จัดท าข้อตกลงและเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลฯ รายบุคคล  
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๕. ตรวจสอบสรุปข้อตกลง ตัวชี้วัดฯ ด าเนินการตรวจสอบสรุปข้อตกลง ตัวชี้วัดฯ เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเห็นชอบ  

๖. ตรวจสอบข้อมูลวงเงินที่ได้รับ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลวงเงินที่ได้รับ ฐานในการค านวณและ
แจ้งก าหนดการส่งผลการประเมินฯ  

๗. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และสรุปผลการประเมินฯ 
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเห็นชอบ  

๘. จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เสนอผู้มีอ านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม  
๙. จัดท าใบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ส่งให้เฉพาะแต่ละบุคคลในหน่วยงานเซ็นรับใบแจ้งผล                  

การเลื่อนเงินเดือน  
๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๕. งำนวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำร บุคลำกร 

  ๑. นางเพ็ญแข ดรุณ หัวหน้างาน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนงาน และโครงการงานวินัยและจรรยาบรรณ  
๒. การด าเนินงานทางวินัย และการลงโทษ  

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
- จัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
- จัดท ารายงานการลงโทษทางวินัยไปยังผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๓. การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
- รับเรื่องอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยวินัย  

และการลงโทษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ  
๕. การส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ  

- จัดท าเกียรติบัตร และทะเบียนคุมเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยในโอกาสต่างๆ  
๖. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

- จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
- การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

๗. ส่งเสริม วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

๘. การประเมินผลงานตามหัวข้อ  
- จัดท าแบบประเมินงานด้านวินัย  

๙. การสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนการพัฒนา  
- รายงานผลงานประจ าปีทางด้านการด าเนินงานทางด้านวินัย และจรรยาบรรณ  

๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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๖. งำนพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร 

  ๑. นางเพ็ญแข ดรุณ  หัวหน้างาน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  
๓. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
๔. ก าหนดและด าเนินการจัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากร และ / หรือน าเสนอส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมตามที่มีหน่วยงานต่างๆ จัดและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  

๕. จัดท าบัญชีรายชื่อ / ทะเบียนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งที่จัดภายในโรงเรียน จัดโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน เพ่ือจัดท าสารสนเทศด้านสถิติจ านวนชั่วโมงที่บุคลากร
ในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี  

๖. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ  
๗. วิเคราะห์ สรุปผลการพัฒนา และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการ  
๘. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (มาตรา ๘๐)  
๙. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ  
๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๗. งำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
  ๑. นางเพ็ญแข ดรุณ  หัวหน้างาน 
  ๒. นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว 
  ๓. นางจรัสศรี ตันอุด 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความรักสามัคคีกัน เช่น กิจกรรม 
แข่งขันกีฬาครูภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม  

๒. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ทั้งในด้านวิชาการ
และนันทนาการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม  

๓. ส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรในโอกาสต่างๆ  ทั้งงานมงคล งานอวมงคลตามความ
เหมาะสม เช่น อวยพรวันเกิด กิจกรรมมุทิตาจิต การเจ็บป่วย เป็นต้น  

๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๘. งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนบุคคล 

  ๑. นางสาวศรัณยา วิชาคุณ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงาน 

     ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงของกลุ่มงาน 
๓. ก าหนดมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
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๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 

๕. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกงานในกลุ่มงาน ท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

๖. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ ์มาตรการ และวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๗. ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 

 ๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 

 ๙. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกภาคเรียน 

 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 นางเพ็ญแข   ดรุณ    
 นางนัยน์ปพร   ดวงแก้ว 
 นางสาวจอมทอง   พิเคราะห์งาน   
 นางจรัสศรี      ตันอุด  
 นายวชรนันท์   ทิพย์ดวงตา   
 นางสาวศรัณยา   วิชาคุณ   
   
 


