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ค ำน ำ 

แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นแผนกำรบริหำรงำนที่ใช้เป็นขอบข่ำยในกำรท ำงำนที่ท ำให้ครู 

และบุคลำกรท ำงำนกำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนได้ศึกษำกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน 

แนวปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพ่ือที่ครูและบุคลำกรท ำงำนกำรศึกษำในโรงเรียนจะได้นำไปปฏิบัติ

ให้ ถูกต้อง และสำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของโรงเรียนและกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพื่อให้กำร 

ดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น  

โรงเรียนเมืองเชลียงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเล่มนี่จะเป็น

ประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรของครูและบุคลำกรท ำงำนกำรศึกษำในโรงเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

สำรบัญ 

หน้ำ 

ค ำน ำ           ก 

สำรบัญ            ข 

ข้อมูลทั่วไป           1 

ประวัติโรงเรียน           1 

คติพจน์  ค ำขวัญ สัญลักษณ์  สีประจ ำโรงเรียน         1 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค ์         2 

กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน          2 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคล         3 

แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล         4 

วัตถุประสงค์           4 

กำรบริหำรงำนบุคคล          4 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง          4 

2. งำนพัฒนำบุคลำกร          5 

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร       5 

4. งำนสวัสดิกำรเสริมสร้ำงขวัญและส่งเสริมก ำลังใจ       5 

5. งำนเงินกำรกุศลในชุมชน         6 

6. กำรจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูลูกจ้ำงและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    6 

7. กำรจัดท ำหลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร        6 

8. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล      7 

9. กำรสรรหำครูและบุคลำกรในต ำแหน่งอัตรำจ้ำง / ลูกจ้ำง / พนักงำนรำชกำร   7 

10. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      7 

11. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน       7 

12. กำรด ำเนินเรื่องเก่ียวกับวินัยและกำรลงโทษ       8 

13. กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์       9 

14. กำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     9 

15. กำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     9 



4 
 

16. งำนส ำนักงำนและธุรกำรกลุ่มงำน        10 

17. งำนสำรสนเทศและพัสดุกลุ่มงำน        10 

18. งำนจัดองค์กร จัดท ำแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน     11 

19. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      11 

20. กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม      11 



1 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

ประวัติการก่อตั้ง 
 โรงเรียนเมืองเชลียงตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2499  ใช้ชื่อในกำรประกำศจัดตั้งว่ำ         
“โรงเรียนมัธยมวิสำมัญอ ำเภอศรีสัชนำลัย” เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นประเภทสหศึกษำ  โดยใช้ชั้นล่ำง
ของโรงเรียนปริยัติธรรม (วัดหำดเสี้ยว) เป็นสถำนศึกษำ  มีพระครูบวรธรรมำนุศำสน์ เป็นผู้อุปกำระ  ครูใหญ่
คนแรก คือ นำยฉลำด  รมยำนนท์ 
 พ.ศ. 2500  ย้ำยมำท ำกำรสอนที่โรงเรียนศรีสัชนำลัย 
 พ.ศ. 2501  ย้ำยมำท ำกำรสอนที่เลขที่  417  หมู่  2  ต ำบลหำดเสี้ยว  อ ำเภอศรีสัชนำลัย  จังหวัด
สุโขทัย  บนที่ดินหมำยเลข สท  70  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน  เป็นที่ดินที่ได้รับกำรบริจำคจำกประชำชน มีเนื้อที่  
76  ไร่  3  งำน  266/10ตำรำงวำแปลงที่ 2  ที่ดินหมำยเลข สท 936  มีเนื้อที่  1 งำน  56  ตำรำงวำ 
รวมมีที่ดินทั้งสิ้น  77  ไร่  826/10ตำรำงวำ 

พ.ศ. 2520  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ปัจจุบัน  เป็นประเภทสหศึกษำ  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 6   

คติพจน์ของโรงเรียน 
วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  หมำยถึง  บุคคลล่วงทุกข์ได้เพรำะควำมเพียร 

ค าขวัญของโรงเรียน 
 เรียนดี  กีฬำเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น ำด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย 

สีประจ าโรงเรียน   
 สีชมพู – ขำว   

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  
 

 
 

ความหมาย  :  ควำมรู้ท ำให้เข้มแข็งประดุจศิลำ 

อักษรย่อ : ม.ช. 
อัตลักษณ์ : ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

เอกลักษณ์ : เป็นผู้น ำด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย 

Website  : http://www.mcl.ac.th/ 
E-mail    
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วิสัยทัศน์  
 มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะอำชีพ  
ในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงภำยในปี 2566 

พันธกิจ  
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  2. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับศักยภำพของผู้เรียนตำมมำตรฐำนสำกล 
  3. พัฒนำสื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  4. กำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ 
  5. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 

6. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนมีคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับศักยภำพของผู้เรียน 
ตำมมำตรฐำนสำกล 
  3. สถำนศึกษำมีสื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดคุณภำพกับผู้เรียน 
  4. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ 
  5. สถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพตำมศักยภำพของ
แต่ละบุคคล 
  6. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  2. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับศักยภำพของผู้เรียนตำมมำตรฐำนสำกล 
  3. ส่งเสริมและพัฒนำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  4. บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
 6. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
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โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมำคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมกำรผู้ปกครองเครือข่ำย สมำคมนักเรียนเก่ำเมืองเชลียง 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

(นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

(นำงสำวอัญชิสำ สำรีบุตร) 

1. งำนบริหำรงำนวิชำกำรและ    

   ส่งเสริมวิชำกำร 

2. งำนประเมินมำตรฐำน และ 

   ควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ 

3. งำนกำรวัดผล ประเมินผล  

 

 

 

 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

(นายสุวิทย์ ดวงทอง) 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

(นายธีราวุธ จเูปยี) 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
1. งำนกำรเงิน 

2. งำนพัสด ุ

3. งำนแผนงำนและประกัน

คุณภำพ 

 

1. งำนบุคคล 

2. งำนธุรกำร 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

(นางสาวอัญชิสา สารีบตุร) 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

 
1. งำนกิจกำรนกัเรียน 

2. งำนปกครอง 

3. งำนบริกำร 
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

กำรบริหำรงำนบุคคล หมำยถึง กำรหำทำงใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กำรนั้นๆ ให้ท ำงำนได้ผลดีที่สุด 

สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สำมำรถทำให้ผู้ร่วมงำนมีควำมสุขมีควำมพอใจที่จะให้ควำม 

ร่วมมือและทำงำนร่วมกับผู้บริหำร เพ่ือให้งำนขององค์กรนั้นๆ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจส ำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำน 

เพ่ือตอบสนอง ภำรกิจของสถำนศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมคล่องตัว อิสระ 

ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร

พัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำใน 

วิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

สนองตอบควำมต้องกำรของหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติภำรกิจที่รับผิดชอบให้ 

เกิดผลส ำเร็จตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยำบรรณ อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 

4. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพได้รีบกำรยกย่องเชิดชู 

เกียรติ มีควำมมั่นคงและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน 

เป็นส ำคัญ 

5. ส่งเสริมขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมและพัฒนำทุกรูปแบบ 

7. ดูแลและด ำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกร 

8. ด ำเนินกำรประเมินผลเป็นระยะๆ ตำมลักษณะของงำน 

งำนบุคลำกร เป็นงำนส ำคัญงำนหนึ่ง ที่จะท ำให้โรงเรียน ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน เพรำะ 

งำนบุคลำกรเป็นก ำลังส ำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืนๆ ให้บรรลุ เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ โรงเรียน 

เมืองเชลียง จึงก ำหนดขอบข่ำยและภำระงำนไว้ดังนี้ 
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การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

1. งานวางแผนอัตราก าลัง มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. วิเครำะห์ภำรกิจและประเมินสภำพควำมต้องกำรก ำลังคนกับภำรกิจของโรงเรียน 

2. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบ 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

3. น ำเสนอแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

4. น ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดคุณภำพ 

5. ด ำเนินกำรในกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรขอเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะ 

ของข้ำรำชกำรครู 

6. ด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจำ้งชั่วครำวด้วยเงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ของ 

กระทรวงกำรคลัง หรือตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

7. ด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรของ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และโรงเรียนก ำหนด 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

2. งานพัฒนาบุคลากร มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

2. วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 

และโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ตำมท่ี สพฐ. ก ำหนด 

3. วำงแผน ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรศึกษำดู 

งำน เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4. ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลงำนประจ ำปี 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

 1. จัดท ำเครื่องมือและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกอบกำร 

พิจำรณำควำมดีควำมชอบ 

 2. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

 3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

4. งานสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและส่งเสริมก าลังใจ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
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งานส่งเสริมก าลังใจ 

 1. จัดบริกำรเยี่ยมไข้ผู้มีอุปกำรคุณแก่โรงเรียน คณะครูและบุคลำกรในโรงเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ 

เจ็บป่วย นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล 1 วันขึ้นไป น ำกระเช้ำผลไม้ หรือดอกไม้หรืออ่ืนๆ ไปเยี่ยมโดยมีหัวหน้ำ 

กลุ่มสำระ / กลุ่มงำน เป็นผู้รับผิดชอบ 

2. ประสำนงำนกับเจ้ำภำพและแจ้งให้บุคลำกรในโรงเรียนทรำบโดยทั่วกัน ในกำรวำง พวงหรีดเป็น 

เจ้ำภำพในงำนสวดอภิธรรมศพของครูและบุคลำกร บิดำ มำรดำของครูและบุคลำกร บิดำมำรดำของคู่สมรสครู 

และบุคลำกร นักเรียน หรือญำติสำยตรง 

3. จัดยำนพำหนะไปเยี่ยมไข้ หรือร่วมงำนศพ 

4. จัดบริกำรวำงหรีดงำนศพของผู้มีอุปกำรคุณของโรงเรียนและชุมชนที่เก่ียวข้อง 

 

งานเสริมสร้างขวัญ 

1. มอบของขวัญแสดงควำมยินดีในโอกำสต่ำงๆ 

2. มอบบัตรอวยพรและร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันเกิด 

3. ช่วยเหลือตำมวำระโอกำสต่ำง 

4. มอบสิ่งของให้ก ำลังใจในยำมเจ็บป่วย 

5. สวัสดิกำรอื่นๆ ที่ผู้บริหำรพิจำรณำให้ 

6. งำนกิจกรรมรดน้ ำด ำหัวผู้มีอุปกำรคุณแก่โรงเรียน 

7. จัดกิจกรรมต่ำงๆ เนื่องในวำระครบเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี กำรย้ำย กำรลำออกของบุคลำกร 

ในโรงเรียน 
 

5. งานเงินการกุศลในชุมชน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. รวมรวมเงินที่เก็บจำกครู – อำจำรย์ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของ 

โรงเรียนจัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย โดยมีคณะกรรมกำรรับผิดชอบ ก ำหนดระเบียบและวิธีกำรใช้เงิน 

ดังกล่ำว 

 2. จ่ำยเงินตำมระเบียบ ที่คณะกรรมกำรฯ ซึ่งคัดเลือกมำจำก กลุ่มบริหำรก ำหนด 

3. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำยให้เป็นปัจจุบัน 

4. ประเมิน สรุปผล รำยงำนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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6. การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1. ท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2. จัดท ำทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

3. เก็บรักษำทะเบียนประวัติอย่ำงปลอดภัยและสะดวกแก่กำรค้นหำ 

4. น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำร 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

7. การจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. จัดท ำและตรวจสอบสมุดบันทึกกำรมำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 

2. จัดท ำค ำสั่งและบันทึกกำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ของคณะครูชำยที่ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ตอน 

กลำงคืนและครูหญิงในวันหยุดรำชกำร วันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงปิดเทอม 

3. รวมรวมหลักฐำนเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

4. ท ำสถิติและน ำไปใช้ประโยชน์ 

5. น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำร 

6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

8. การประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคลโดยมีหลักฐำนประกอบ 

2. จัดให้มีกำรประเมินผลในระดับหน่วยงำนย่อยภำยในโรงเรียน 

3. ตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรประเมิน 

4. วิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนบุคคล 

5. น ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนบุคคล 

6. ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนงำนของกลุ่มงำน 

7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

9. การสรรหาครูและบุคลากรในต าแหน่งอัตราจ้าง / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรสรรหำและจัดจ้ำงบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอัตรำจ้ำง หรือพนักงำนรำชกำร โดย 

ประชำสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในท้องถิ่น 

2. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกอัตรำจ้ำง หรือลูกจ้ำงและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 
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3. ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแต่งตั้งเป็นอัตรำจ้ำง หรือลูกจ้ำง 

4. แจ้งเงื่อนไข ภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำนมำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพและเกณฑ์กำร 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หรือระเบียบข้อปฏิบัติอ่ืนใดของทำงโรงเรียนให้แก่อัตรำจ้ำงหรือพนักงำนรำชกำร 

5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน ำผลกำรประเมินไป 

ประกอบกำรพิจำรณำกำรข้ึนเงินเดือน ในเดือนสุดท้ำยก่อนสิ้นภำคเรียน 

6. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อัตรำจ้ำง หรือพนักงำนรำชกำร เสนอต่อผู้บังคับบัญชำเป็น 

ประจ ำทุกเดือน 

7. ด ำเนินกำรรำยงำนกำรพ้นจำกสภำพกำรเป็นอัตรำจ้ำง หรือลูกจ้ำง เสนอต่อผู้บริหำร 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

10. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงานดังนี้ 

1. แจ้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอควำมประสงค์ขอย้ำย 

2. รวบรวมหลักฐำนเสนอต่อผู้บริหำร 

3. รวบรวมหลักฐำนส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. แจ้งผลกำรด ำเนินงำนแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

11. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. ประกำศเกณฑ์กำรประเมินและแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้แก่ข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำทรำบโดยทั่วไป 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 

กฎหมำยก ำหนดในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 

3. รวบรวมข้อมูลพร้อมควำมเห็นของผู้มีอ ำนำจในกำรประเมินและให้ควำมเห็นในกำรเลื่อนข้ัน 

เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ 2 พิจำรณำ 

4. ด ำเนินกำรจัดท ำและรวบรวมเอกสำรกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ เสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุโขทัย 

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

12. การด าเนินเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

เสนอรำยงำนกำรด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยและกำรลงโทษที่ได้ด ำเนินกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและ 
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บุคลำกรทำงกำรศึกษำไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ อกศจ. จังหวัดสุโขทัย พิจำรณำ

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

1. ดูแลเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง 

ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 

1.1 กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 

1.2 กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง 

1.3 กำรอุทธรณ์ 

1.4 กำรร้องทุกข์ 

2. กำรเสริมสร้ำงละปูองกันกำรกระท ำผิดวินัย ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

2.1 ผู้บริหำรแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 

2.2 ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ ฝึกอบรม กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรจูงใจฯลฯ ในอันที่จะ 

เสริมสร้ำงและพัฒนำเจตคติ จิตส ำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอำใจใส่ ปูองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำ 

ผิดวินัยตำมควรแก่กรณี 

3. ดูแลกำรออกจำกรำชกำร ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

3.1 กำรออกจำกรำชกำร 

3.2 กำรให้ออกจำกรำชกำร กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ผ่ำนกำรเตรียม 

ควำมพร้อมและกำรพัฒนำอย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

3.3 กำรออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 

3.4 กำรออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำรนำนหรือเหตุทดแทน 

3.4.1 กรณีเจ็บปว่ยโดยไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยสม่ ำเสมอ 

3.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร 

3.4.3 กรณีสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ 30 แห่ง 

กฎระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทย กรณีเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

ทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคที่ ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็นกรรมกำรบริหำร

พรรคกำรเมือง หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลำย 

3.4.4 กรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่ำเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมใสในกำรปกครอง 
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ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ำหย่อยควำมสำมำรถบกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือ 

ประพฤติตนไม่เหมำะสม 

3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 

3.6 กรณีได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำสั่งศำล หรือรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกใน 

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

4. ตรวจกำรปฏิบัติงำน ตรวจกำรแต่งกำยของบุคลำกร จัดรวบรวมสำรสนเทศ ข้อมูลต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 

กับงำนวินัยและกำรรักษำวินัย ทั้งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำบุคลำกรที่ไม่ปฏิบัติตำมวินัย 

5. จัดท ำตำรำงเวรยำม เวรประจ ำวัน และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 

13. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรส ำรวจผู้มีสิทธิ์ยื่นค ำขอ 

2. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

3. ด ำเนินกำรในกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 

ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อเสนอผู้มีอ ำนำจตำมหลักเกณฑ์และวิธีที่กฎหมำย 

ก ำหนด 

4. จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ดิเรกคุณำภรณ์และผู้คืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

14. การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. แจ้งข่ำวกำรด ำเนินกำรและหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2. ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสนอต่อผู้บริหำร 

3. รวบรวมแบบค ำขอส่งไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

15. การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพและกำรขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพของข้ำรำชกำร 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำเพ่ือเสนอไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ด ำเนินกำรต่อไป 
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1. กรอกข้อมูลในแบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

(คส.02.20) ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (คส.02.10) 

ส ำหรับครู 

2. รวบรวมเอกสำรส ำคัญท่ีใช้ในกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

3. บุคลำกรผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลของผู้ที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพลงในระบบ 

KSP School 

4. ติดตำมตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพจนกว่ำจะได้รับใบ 

ประกอบวิชำชีพ 
 

16. งานส านักงานและธุรการกลุ่มงาน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. จัดรับ – ส่ง หนังสือเอกสำรทำงรำชกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

 2. เดินหนังสือรำชกำรเกี่ยวกับงำนกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล ให้ผู้เกี่ยวข้องแก่ผู้รับผิดชอบและ 

ติดตำมงำนจนเสร็จสิ้นภำรกิจ 

3. จัดท ำบัญชีควบคุมเอกสำร เก็บเอกสำรเป็นหมวดหมู่สำมำรถค้นหำได้สะดวก รวดเร็ว 

 4. ด ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำร แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่ใช้ในรำชกำร มีกำรจัดเก็บรักษำและท ำลำย

หนังสือรำชกำรถูกต้องตำมระเบียบผู้รับผิดชอบ 

 5. จัดให้มีสมุดบันทึกกำรประชุมของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

  6. รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสำรหลักฐำน ระเบียบ ค ำสั่งและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องของกลุ่มงำน 

บริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบ 

  7. จัดท ำเอกสำร หรือบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

  8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

17. งานสารสนเทศและพัสดุกลุ่มงาน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. จัดระบบฐำนข้อมูลกลุ่มงำน เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มงำน 

บริหำรงำนบุคคล 

2. ประเมินแผนงำน ประสำนงำนสำรสนเทศและปรับปรุงพัฒนำเป็นระยะๆ 

3. ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำร ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำ 

ให้เหมำะสมต่อไป 
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4. วำงแผนโครงกำรของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

5. ส ำรวจและเสนอกำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

6. ท ำบัญชีเบิกจ่ำยและจัดเก็บ 

7. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ เสนอกลุ่มงำนบริหำร 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

18. งานจัดองค์กร จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. วิเครำะห์หน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล 

  2. จัดท ำแผนภูมิกำรบริหำรงำน 

 3. ปรับปรุง พัฒนำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

19. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1. รวบรวม ประมวลกฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 

2. จัดท ำ แผนภูมิ ท ำเนียบคณะกรรมกำรของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4. จัดท ำรำยงำนและด ำเนินกำรตำมมติของที่ประชุม 

5. สนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

6. เผยแพร่ข่ำวสำร งำนกิจกรรมของโรงเรียนให้แก่คณะกรรมกำรทรำบ 

7. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

8. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

20. กระประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

กำรเตรยีมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ส ำหรับต ำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561) ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติตน 

1. วินัยและกำรรักษำวินัย 
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2. คุณธรรม จริยธรรม 

3. จรรยำบรรณวิชำชีพ 

4. กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. จิตวิญญำณควำมเป็นครู 

6. จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบในวิชำชีพ 

ด้านการปฏิบัติงาน 

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 

3. กำรพัฒนำตนเอง 

4. กำรท ำงำนเป็นทีม 

5. งำนกิจกรรมตำมภำรกิจบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 

6. กำรใช้ภำษำและเทคโนโลยี 

ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 

เป็นเวลำสองปีในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 3 คน ประกอบด้วย 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นประธำนกรรมกำร 

- ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำ 

- และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจำกภำยนอกสถำนศึกษำ เป็นกรรมกำร 

ให้มีกำรประเมินเป็นเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งเป็นเวลำสองปี ให้มีผลกำร 

ประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยใน 

- ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 และครั้งที่ 3 - ครั้งที่ 4 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

- กรณีผลกำรประเมินในแต่ละครั้งต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด สำมำรถทบทวนผลกำรประเมินได้ 

อีกครั้งหนึ่ง 

- ก ำหนดให้ครูผู้ช่วยที่ลำคลอดบุตร ลำป่วย ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียม 

พลสำมำรถนับเป็นระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มได้ไม่เกินเก้ำสิบวัน หำกลำเกินเก้ำสิบ

วันให้เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มตำมจ ำนวนวันที่ลำเกินให้ครบสองปี 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


