
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบขายงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 
การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหโรงเรียน
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกจิของโรงเรียน เพี่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลให เกิดความ
คลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา มีความรู ความสํามารถ มีขวัญกําลงัใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและ
กาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ  

การบริหารบุคลากร เปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลดี มีความรู ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เขามาทํางานใหไดผลดีที่สุด โดยหนวยงานสามารถดึงดูด ธํารงรักษา และพัฒนาใหมีความรู 
ความสามารถ ทั้งน้ี เพื่อใหหนวยงานสามารถทําภารกิจไดอยางมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลตามความ มุง
หมาย  
 
วัตถุประสงค  

๑. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบรหิารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. เพื่อสงเสรมิบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมจีิตสาํนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รบัผิดชอบให

เกิดผลสําเรจ็ตามหลกัการบรหิารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  
๓. เพื่อสงเสรมิใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน 

ระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ  
๔. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการยก

ยองเชิดชู เกียรติมีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ  

๕. เพื่อเปนการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับขาราชการครูและบุคลํากรทาง
การศึกษาใน โรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝายบริหารงานบุคคล 

***************************************** 

คณะกรรมการฝายบริหารงานบุคคล 

    นายบุญสง  กํ่าสระนอย รองผูอํานวยการโรงเรียน 

    นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ หัวหนาสํานักงานบริหารงานบุคคล 

    นางศุภานัน  ตันกระโทก หัวหนางานพัฒนาบุคลากร 

    นางสาวสนิุสา  ทันจันทร หัวหนางานขอมูลบุคลากร 

    นางอรทัย  วิชาชาติ หัวหนาพัสดุฝาย 

 

๑.  รองผูอํานวยการโรงเรียน (งานฝายบริหารงานบุคคล) 

 ผูรบัผิดชอบ    
  นายบุญสง  กํ่าสระนอย   รองผูอํานวยการโรงเรียน    

 หนาที่และความรับผิดชอบ  
๑. เปนทีป่รึกษาของผูบรหิารสถานศึกษาเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล 
๒. รวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม

ประเมินผลงาน  
๓. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบรหิารงานบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบของ 

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน  
๔. ประสานงานกบักลุมงานตาง ๆ ในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุมบรหิารงานบุคคลอยาง

มีประสิทธิภาพ  
๕. ประสานงานเกี่ยวกับงานสํานักงานและจัดทําสารสนเทศฝายบริหารงานบุคคล  
๖. วางแผนอัตรากําลัง ตลอดจนประสานงานเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง สรรหาตําแหนงคร ูและ

บุคลากร  
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานครู และบุคลากร ตลอดจนประสานงานการเลื่อนข้ันเงินเดือนครู และ

บุคลากร 
๘. สงเสรมิการพัฒนาความรู ความสามารถ และความกาวหนาของครู และบุคลากร เพื่อการปฏิบัติ

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
๙. กํากับ ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรใหถูกวินัย เปนไปตามหลกัคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
๑๐. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ 
๑๑. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในใหดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย  
๑๒. ประสานงานกบังานสํานักงานผูอํานวยการ งานสัมพันธกับสวนราชการโรงเรียนและกลุมโรงเรียน  
๑๓. บริหารงาน วางแผน กํากบั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานฝายบรหิารงานบุคคล และ

รายงานตอผูบริหาร 



๑๔. จัดทําแผนการจัดทําขอตกลงและการปฏิบัติราชการ  
๑๕. จัดทําแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของฝายบรหิารงานบุคคล 
๑๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของฝายบรหิารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  

  ๑๗. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

๒. งานสํานักงานฝาย/สารบรรณฝาย/พัสดุฝาย 

 ผูรบัผิดชอบ 
    ๑. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ หัวหนา 
    ๒. นางศุภานัน  ตันกระโทก ผูชวย 
    ๓. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร ผูชวย 
    ๔. นางอรทัย  วิชาชาติ ผูชวย 
 หนาที่และความรับผิดชอบ  

๑. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมเสนอ 
รายงาน  

๒. จัดทําระเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกบั การจายเรือ่ง การติดตามเกบ็
เรื่อง การเขาแฟมตาง ๆ ของกลุมบรหิารงาน และจัดพมิพคําสั่งของฝาย  

๓. พิมพหนังสืองานฝาบรหิารงานบุคคล โตตอบ รับ-สง หนังสือราชการ 
๔. จัดหา ควบคุม บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑภายในกลุมบรหิารงาน จดัเก็บและดูแลพสัดุ อุปกรณของ 

สํานักงานกลุมบรหิารงานบุคคล 
๕. กํากับดูแลรักษาและจัดหองสํานักงานบรหิารงานบุคคลใหอยูในสภาพทีเ่รียบรอย และเหมาะสม  

  ๖. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

๓. งานอัตรากําลังและกําหนดความตองการและตําแหนง 

 ผูรบัผิดชอบ  
    ๑. นายบุญสง  ก่ําสระนอย หัวหนา 
    ๒. นางสิริวรรณ    เตียประเสริฐ ผูชวย 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. รายงานอัตรากําลงักําหนดตําแหนงตาม จ. ๑๘ และตาม ก.ค.ศ  ของสํานักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายภาระงานของขาราชการครูนอกเหนือจากงานสอน 
  ๓. ดําเนินการขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการคร ู
  ๔. จัดทําทะเบียนคุมวันลาของบุคลากร 
  ๕  รายงานวันลาของบุคลากรตามปงบประมาณ 
  ๖. จัดทําสมุดคุมการขออนุญาตออกนอกสถานที่ของบุคลากร 
  ๗. จัดทําสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของครู  พนักงานราชการ ลูกจางบุคลากรของโรงเรียน 
  ๘. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
 



๔. งานสรรหา และบรรจุแตงต้ัง     

 ผูรบัผิดชอบ  
    ๑. นายบุญสง  ก่ําสระนอย หัวหนา 
    ๒. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ ผูชวย 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. ดําเนินการจางลกูจางประจําและช่ัวคราวตามวิธีการและหลักเกณฑ 
  ๒. ดําเนินการเสนอ  แตงต้ัง  โยกยาย  คํารองการโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. จัดทําคําสั่ง การรกัษาราชการแทน และรักษาการณในตําแหนง 
  ๔. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
๕. งานวินัยครู        

 ผูรบัผิดชอบ 
    ๑. นายบุญสง  ก่ําสระนอย 
    ๒. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร   
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. รับเรื่องและดําเนินการกรณีอุทธรณความผิดวินัย การรองทุกขของบุคลากร 
  ๒. เสรมิสรางและปองกันการทําผิดวินัยของบุคลากร 
  ๓. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
๖. งานขอมูลบุคลากร      

 ผูรบัผิดชอบ  
    ๑. น.ส.สนิุสา  ทันจันทร หัวหนา 
    ๒. นางอรทัย    วิชาชาติ ผูชวย 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. ดําเนินการจัดทํา  แกไข  เก็บรักษาทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรโรงเรียน 
  ๒. ตรวจสอบและขอเครือ่งราชยอสิริยาภรณในกรณีมเีรื่องแจงการขอจากเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๓. ดําเนินการเรื่องหนังสือรับรอง  การลาศึกษาตอของบุคลากร 
  ๔. จัดทําทะเบียนการไปราชการของบุคลากร 
  ๕. รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากรจากการไปราชการใหผูเกี่ยวของทราบ 
  ๖. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
๗. งานสวัสดิการคร ู      

 ผูรบัผิดชอบ 
    ๑. นางอรทัย  วิชาชาติ  หัวหนางาน 
    ๒. น.ส.สนิุสา  ทันจันทร  ผูชวย 
 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.  ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการใหกบับุคลากร 



  ๒. ดูแลการ ยกยองชมเชย ใหขวัญกําลงัใจ และมอบเกียรติบัตรใหแกบุคลากร 
  ๓. จัดหาของเย่ียม ในกรณีปวยเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 
  ๔. จัดทําการดอวยพร ใหขวัญกําลังใจ แกบุคคลากรที่ยายไปดํารงตําแหนงโรงเรียนแหงใหม 
  ๕. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
๘. งานประเมินผลงาน และงานเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากร และลูกจางประจํา   

 ผูรบัผิดชอบ 
    ๑. นายบุญสง  ก่ําสระนอย หัวหนา 
    ๒. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ ผูชวย 
    ๓. นางสาวสุนิสา  ทันจนัทร ผูชวย 
 หนาที่ความรบัผิดชอบ 
  ๑. เตรียมการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรปละ  ๒ ครั้ง ตามปการศึกษา 
  ๒. สรุปรายงานผลการประเมินใหผูบรหิารทราบ 
  ๓. ประสาน และดําเนินการเรื่องเลื่อนข้ันเงินเดือนของครู และบุคลากร 
  ๔. งานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
๙. งานพัฒนา ความกาวหนาของครู และบุคลากร 

 ผูรบัผิดชอบ 
    ๑. นางศุภานัน  ตันกระโทก หัวหนา 
    ๒. น.ส.สนิุสา  ทันจันทร ผูชวย 
    ๓. น.ส.อรกานต  ศรีปทุมรัตตกลุ ผูชวย 
 หนาที่ความรบัผิดชอบ 
  ๑. ประสานงาน สงเสรมิและดําเนินการ จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาครูและบุคลากร 
  ๒. สงเสรมิ ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะของคร ู
  ๓. การประเมินครผููชวย 
  ๔. งานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
๑๐. งานรักษาสถานท่ีราชการสถานศึกษา 

 ผูรบัผิดชอบ   
    ๑. นางสิริวรรณ   เตียประเสริฐ หัวหนา 
    ๒. นางอรทัย  วิชาชาติ ผูชวย 
 หนาที่รบัผิดชอบ 
  ๑. ทําคําสั่งแตงต้ังบุคลากรในโรงเรียนใหอยูเวรรักษาความเรียบรอยทัง้กลางวันและกลางคืน 
  ๒. ติดตามการปฏิบัติงานโดยการใหรายงานการปฏิบัติหนาที่ใหเรียบรอยและสงมอบใหเวรถัดไป 
  ๓. สรุปและรายงานตอผูบริหารทราบในการดําเนินการในแตละเดือน 
  ๔. งานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 



๑๑. งานรักษาความเรียบรอยประจําวัน ( เวรประจําวัน )  

 ผูรบัผิดชอบ   
    ๑. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ หัวหนา 
    ๒. นางอรทัย  วิชาชาติ ผูชวย 
    ๓. หัวหนาเวรประจําวัน ผูชวย 
 หนาที่และความรับผดิชอบ 
  ๑. จัดทําคําสั่งแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน 
  ๒. ติดตามการปฏิบัติงานโดยการใหรายงานการปฏิบัติหนาที่ใหเรียบรอย 
  ๓. สรุปและรายงานตอผูบริหารทราบในการดําเนินการในแตละเดือน 
  ๔. งานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


