
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

1) งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2) งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งต้ัง 
3) งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
4) งานวินัยและการรักษาวินัย 
5) งานธุรการและงานสารบรรณ 
6) งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7) งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) งานทะเบียนบุคคล 
9) งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
10) งานประชาสัมพันธ์ 
11) งานส่ือสัมพันธ์ 
12) งานเวรรักษาการณ์ 
 
 
 

เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

หมายถึง สายการบังคับบัญชา หมายถึง สายการประสานงาน 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 



ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีที ่

ผู้อำนวยการไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบของทางราชการ และทำหน้าท่ี ตามนโยบายของสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นการเพิ่ม คุณค่าบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สพฐ. 
รวมถึงกำกับ นิเทศ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบริหารบุคคลให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและกฎหมาย ให้มีอำนาจ วินิจฉัย 
และส่ังการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการติดตามประเมินผล 
รายงานผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการฯ 

ช่วยกำกับ ดูแลงานในกลุ่มบริหารบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ 
เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาใน การบริหารงานบุคคล 
มีการติดตามการดำเนินการงานตามระบบเอกสาร หนังสือส่ังการ หนังสือคำส่ังต่างๆ ของกลุ่มบริหารบุคคล 
และจัดเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบตามกลุ่มบริหาร ร่วมพิจารณาวางแผนและ ดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารบุคคล 
จัดทำข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์และหรือที่เร่งด่วนในการพัฒนาและดำเนินการ 
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 
3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
และตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลมอบหมาย รับแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการดูแล ติดต่อ และติดตามสายงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับทุก 
 กลุ่มบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกการ ปฏิบัติงานแก่คณะครู บุคลากร 
 และนักเรียน รวมทั้งร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่ม บริหารบุคคล ร่วมกับกรรมการกลุ่มฯ  
ดำเนินการหาวิธีแก้ไขรวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีร่องผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคลมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

4. ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มีดังน้ี 
1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งต้ัง 
3. งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
4. งานวินัยและการรักษาวินัย 



5. งานธุรการและงานสารบรรณ 
6. งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7. งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. งานทะเบียนบุคคล 
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
10. งานประชาสัมพันธ์ 
11. งานส่ือสัมพันธ์ 
12. งานเวรรักษาการณ์ 

5. ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจในหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1.1 เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลในการร่วมบริหารและการจัดการตามขอบข่าย 
ภารกิจกลุ่มบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

1.2 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณ 
1.3 ร่วมวางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานด้วยเทคโนโลยี ยึดหลักการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น ประสิทธิภาพ 

สัมพันธภาพที่เกิดข้ึนกับบุคลากรและงาน 
1.4 ดูแล รับผิดชอบ ติดตามการดำเนินการตามหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกลุ่มบริหารงาน บุคคล 

และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณก่อนนำส่งถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยดำเนินการให้รวดเร็วและตรงตามเวลา 

1.5 จัดทำทะเบียนแฟ้มรับ – ส่งงานเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความให้เป็นระบบ ตามภาระงานกลุ่มบริหารบุคคล 
และจัดพิมพ์คำส่ังของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.6 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
1.7 จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล และดูแลการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่ม 

งานให้เป็นระบบ 

ประสิทธิภาพ 

และบุคคลท่ัวไป 

 
1.8 ติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวสารให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพ่ือการปฏิบัติและดำเนินการท่ีมี 

 
1.9 ให้บริการข่าวสารด้านต่างๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์และรับทราบเชิงนโยบายแก่ครู นักเรียน 

 
1.11 พิจารณาตรวจสอบ ติดตาม การเสนอขออนุมัติตามแผนงาน โครงการของกลุ่มงาน 

ในกลุ่มบริหารบุคคล 



1.12 ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอสถิติข้อมูล และรายงานผลการจัด 
การศึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

1.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
2.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน และ ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการวาง 

แผนและจัดทำแผนอัตรากำลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ให้ตรงตามความต้องการ ของสายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบอัตรากำลัง/เกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (กรอบ 
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)) 

2.3 นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2.4 นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
2.5 ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและ วิทยฐานะข้าราชการครู 
2.6 ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษา 

กรณีที่ได้รับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 
 
 

บุคคลขาดแคลน 

2) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำส่ังบรรจุแต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการครู 
3) จัดทำเอกสารคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และประสานงานการประเมินครูผู้ช่วย 
4) รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานจากทุกฝ่าย เพ่ือจัดทำโครงการจัดจ้าง 

 
2.7 ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการตาม 

เกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด 
โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างช่ัวคราว ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.8  จัดทำเอกสารคำส่ังจ้างและคำส่ังเลิกจ้างสัญญาจ้างจัดทำทะเบียนคุมสัญญาจ้างของ 
ลูกจ้างช่ัวคราวภายใต้เงินงบประมาณทุกประเภท ตามคำส่ังของผู้อำนวยการ 

2.9 จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

2.10 เสนอพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวผู้มีผลงานดีเด่น โดยประเมิน จากผลการปฏิบัติงาน 
แล้วเสนอต่อฝ่ายบริหาร 



2.11 การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายที่ 
ก.ค.ศ. กำหนดได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยให้ยื่น คำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว แต่คำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ 
ยื่นคำร้องได้ตลอดทั้งปี (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.12 จัดส่งแบบเสนอคําร้องขอย้ายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการกล่ันกรองการย้าย 
(แต่งต้ังโดย กศจ.) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา และ 
กศจ. เป็นผู้อนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วสำนักงานเขตพื้นที่รับย้ายออกคำส่ัง 

2.13 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งต้ังให้เกิด ประสิทธิภาพ 
และประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งนี้ให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์คู่มือการ บริหารงานบุคคล 
สำหร ับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษาของกศจ.และให้ม ีการรายงานให ้  ผู้บังคับบัญชาทราบ 

2.14 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
3.1  สำรวจการลงเวลาโดยสรุปการมาและกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรใน โรงเรียน 

มีการรายงานข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร และสรุปการลาในแต่ละวัน 
เพ่ือนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการท่ีรับผิดชอบ 

3.2 จัดทำบัญชี และกำกับดูแล รับผิดชอบ พัฒนางานการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ มีรายงานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
เป็นปัจจุบัน 

3.3 ตรวจสอบ ลงทะเบียนใบลา และนำเสนอใบลาของบุคลากรต่อผู้อำนวยการ 
3.4 บันทึกประวัติการลาในบัญชีการลาทุกคร้ังท่ีมีการย่ืนใบลาต่างๆ 
3.5 สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคล ในเดือนกันยายนของทุกปี (ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม– กันยายน) และในเดือนมีนาคมทุกปี 
(ต้ังแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม) เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรอง ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
3.6 สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลทุกปีงบประมาณเพ่ือนำส่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
3.7 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ไม่มีประวัติการลา และปฏิบัติหน้าที่ทาง ราชการเต็มเวลาทุกครั้ง 

รวมถึงเจ้าหน้าที่งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ 
3.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

4. งานวินัยและการรักษาวินัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
4.1 ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้าง 

ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
4.1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แนวทางปฏิบัติ 



1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริง 
และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษากระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่ังยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่า ไม่ได้กระทำผิดวินัย 
หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามที่ คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
 

4.1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  แนวทางปฏิบัติ 
1) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

2) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาลงโทษ 

3) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
ส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4.1.3 การอุทธรณ์ แนวทางปฏิบัติ 

การอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

4.1.4 การร้องทุกข ์ แนวทางปฏิบัติ 
1) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำส่ัง 
2) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี ความคับข้องใจ 

เนื่องมาจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี 

4.2 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
              4.2.1 ผู้บริหารแต่ละระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.2.2 ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ 
จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
4.3 ดูแลการออกจากราชการ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4.3.1 การออกจากราชการ 



4.3.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่าน 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4.3.3 การออกจากราชการไว้ก่อน 
4.3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ำเสมอ 
2) กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
3) กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 

แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้วามสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม สมประกอบหร ือ เป ็นโรคท ี ่ กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
กรณ ี เป ็นผ ู ้บกพร ่องในศ ีลธรรมอ ันด ี  กรณ ี เป ็น กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง หรือกรณีเป็นบคุคลล้มละลาย 

4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมใสในการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5) กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

4.3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
4.3.6 กรณีได้รับโทษจำคุก โดยคำส่ังของศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา 

ถึงท่ีสุดให้จำคุกในความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4.4 จัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา การขออนุญาตไปราชการ 
4.5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจ การแต่งกายของบุคลากร 

จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ท้ังดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
4.6 ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
5.1 จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
5.2 โต้ตอบหนังสือราชการร่าง พิมพ์หนังสือราชการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน เสนอผู้บริหารลงนาม 
5.3 จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือส่งและลงรหัสหนังสือโดยแยก 

ประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการจัดเก็บ 
5.4 จัดทำระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก 



5.5 ดำเนินการส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบแจกหนังสือราชการที่ ผู้บริหารส่ังการแล้วให้ฝ่ายต่างๆ 
ทราบเพื่อปฏิบัต ิ

5.6 ติดตามเรื่องที่กำหนดส่งทำแบบฟอร์มในงานสารบรรณเตรียมวาระการประชุมบันทึก 
การประชุมรายงานการประชุมจัดทำประกาศระเบียบ คำส่ังหนังสือรับรองฯลฯ 

5.7 ลงทะเบียนและรับบันทึกข้อความเสนอหนังสือผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคลากร และกิจการนักเรียน 
เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร 

5.8 จัดพิมพ์บัญชีเอกสารหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตทำลายในแต่ละปีและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.9 ประสานงานด้านความร่วมมือ และข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 
5.10 จัดทำคำส่ังมอบหมายงานต่างๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการ 
5.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

1) สำรวจและดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ 
จักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

2) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3)  การจัดทำทะเบียนประวัติการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6.2 งานประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
1) จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ ์วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
2) ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
4) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนข้ันเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษาต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

5) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



6.3 งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ 
1)  สำรวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครู การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 

การย้ายและการโอนข้าราชการครู 
2) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดทำทะเบียนประวัติและการขอใบประกอบวิชาชีพ 

และประสานงานด้านข้อมูลเอกสารของผู้ย่ืนขอและดำเนินการบริการย่ืนคำขอมีใบประกอบวิชาชีพแก่บุคลากร 
3) รายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและรายงาน 

ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของผู้ลาศึกษาต่อ 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

6.4 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  1) ศึกษา วิเคราะห ์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูบุคลากรและสถานศึกษา 

2) แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ 
แก่ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมาย หน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน 

3) ดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
4) จัดทำเอกสาร/คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  5) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน 
6) จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ เช่น วันข้ึนปีใหม่  ทัศนศึกษา 

มุฑิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ฯลฯ 
7) จัดหา จัดเตรียม ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแสดงความ ยินดีแก่ผู้มีผลงานดีเด่น 

และผู้ได้รับการเล่ือนตำแหน่งที่สูงขึ้น 

  8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 9) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 

ครูและบุคลากร และให้มีการรายงานให้ทราบ 
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
7.1  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสวัสดิการบุคลากร 
7.2  ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิการบุคลากรภายในโรงเรียน 
7.3 ดูแลสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็นโครงการสวัสดิการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 



7.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด 
สวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 

7.5  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  เพ่ือการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
7.6 ดำเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวท่ีโรงเรียนกำหนด 
7.7 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7.8 ปฏิบัติอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งานทะเบียนบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
8.1 จัดทำแผนหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกับงานมาตรฐานตำแหน่งทะเบียนประวัติบุคลากร 
8.2 จัดทำและเก็บหลักฐานเก่ียวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
8.3  จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ  สำหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร/บัตรประจำตัวข้าราชการ 

และเอกสารส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร 
8.4 จัดทำเอกสารการขอมีบัตรประจำตัว การออกหนังสือจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ และบัตรลูกจ้างประจำ 

บริการจัดส่งและขอรับบัตรของข้าราชการครู 
8.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
9.1 ประสานงานกับเครือข่ายชุมชน เครือข่ายสถานศึกษา การร่วมมือในการสรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9.2  สรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อบังคับของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9.3 ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าท่ีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
9.4 จัดทำทะเบียนข้อมูลของคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 
9.5 ประสานงานกับคณะกรรมการในการประชุมและบันทึกการประชุม 
9.6 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาตามนโยบายที ่คณะกรรมฯและ สถานศึกษาร่วมกันกำหนดข้ึน 
9.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
9.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
10.1 จัดทำแผนงาน/โครงการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่สาธารณชน 
10.2  ควบคุมดูแลการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเรียนโดยการให้สัญญาณเพลงมาร์ชโรงเรียนให้ 

นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
10.3 จัดกิจกรรมวันเกียรติยศหน้าเสาธง วันอังคารและวันพฤหัสบดี 



10.4 ต้อนรับแขก จัดพิธีกรดำเนินรายการ เม่ือมีแขก/ผู้มาเย่ียมสถานศึกษา 
10.5 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่ือเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ประกาศ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

จุลสาร แผ่นพับและแจ้งกำหนดการของโรงเรียน ตามความเหมาะสม 
10.6 ร่วมมือประสานกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงดูแลซ่อมแซมและแก้ไขระบบ 

กระจายเสียง/เสียงตามสายภายในของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมและสะดวกแก่การให้บริการข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของโรงเรียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
10.7 ประกาศนัดหมายและแจ้งข่าวสารท่ีเร่งด่วนเพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนทราบ 
10.8 จัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและคณะครู 
10.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงาน 
10.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11. งานสื่อสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
11.1 ติดตามความเคล่ือนไหวการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
11.2 ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ ครู นักเรียน และโรงเรียน 
11.3 ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารกิจกรรม ประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ช่ือเสียงต่างๆ ของโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ชุมชน 

อย่างทันต่อเหตุการณ์ (ในแต่ละวัน/แต่ละช่วงเวลา) ผ่านส่ือช่องทาง กลุ่มไลน์โรงเรียน , เพจเฟสโรงเรียน, เว็บไซด์โรงเรียน และ เว็บไซด์ สพม.นครราชสีมา 
ตามโอกาสและความเหมาะสม 

11.4 ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ  ตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
11.5  จัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินงาน 
11.6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
11.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

12. งานเวรรักษาการณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
12.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ียามกลางวันและเจ้าหน้าท่ียามกลางคืนให้ 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
12.2 จัดทำข้อมูลปฏิทินการอยู่เวรยามของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
12.3 แต่งต้ังคำส่ังและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการอยู่เวรยามของข้าราชการครู 

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
12.4 จัดเตรียมเอกสารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการอยู่เวรยามให้เพียงพอและเหมาะสม 

จัดเก็บและรวบรวมอกสารการบันทึกเวรยามของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว ทุกวนัเพื่อ นำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 
12.5 ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 
12.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



 


