
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
แนวคิด 
 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนดงตาลวิทยาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของโรงเรียนดงตาลวิทยา 
 ๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้
เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 ๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ๑.  งานบุคลากร 

๒.  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและพัฒนาบุคลากร 
๓.  งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
๔.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๕.  งานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๖.  งานสถิติการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๗.  งานสวัสดิการ 
๘.  งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานบุคลากร งานสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งและพัฒนา

บุคลากร 

งานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

งานแผนงานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานแผนงานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานสถิติการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งานเวรยามและ
รักษาความปลอดภัย 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

1. วางแผนและด าเนินการ จัดระบบงาน ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานของบุคลากร               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. จัดบุคลากร รับผิดชอบการด าเนินงานในงานต่าง ๆ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สรุปประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

งานบุคลากร 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

๑. ก ากับ ติดตาม ให้ข้าราชการครูทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ หมวดที่ ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๒    ถึง 
มาตรา ๙๖ อย่างเคร่งครัด 
  ๒. ก ากับ ติดตาม การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ลูกจ้างประจ า 
ให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหนังสือ สพฐ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ / กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๕. จัดท าใบลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  ๖. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ประจ าปีการศึกษา / ค าสั่งไปราชการ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและพัฒนาบุคลากร 

บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษาให้มีอัตราก าลังเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการสอน และงาน
สนองนโยบายและจุดเน้น 

 
 
 
 



งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

๑. จัดระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันการโจรกรรมและอัคคีภัย 
๒. ติดตาม ดูแลจัดท าค าสั่งเวรรักษาการณ์ สมุดบันทึกการอยู่เวรยามและรักษาความ

ปลอดภัย 
๓. จัดให้มีครูเวร ก ากับ ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ดูแลรถเข้าออกบริเวณประตูโรงเรียน 
 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนด าเนินการจัดระบบและกระบวนการท างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการจัดทะเบียนคุม 
3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

1. การจัดท าแผนและโครงการ ปฏิทินของงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินของโรงเรียนให้สอดคล้องหลักเกณฑ์

และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21,             
ว 22/2560 

3. ติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะ และประเมินแฟ้มงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ครั้งที ่2  ภาคเรียนที่ 2 ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการปฏิบัติงาน 
  4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ

 ผู้อ านวยการโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
5. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อราชการ 
๖. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานสถิติการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

๑. บันทึกสถิติวันลาประจ าปี  ในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. บันทึกสถิติการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. บันทึกการขอไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. บันทึกสถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



งานสวัสดิการ 

บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. วางแผน ด าเนินการและพัฒนางานสวัสดิการ 

๒. จัดท าบัญชีควบคุมรายรับ – รายจ่ายและการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการของโรงเรียน 

๓. จัดหาของขวัญ และของที่ระลึกในโอกาสส าคัญเช่น งานปีใหม่ งานเกษียณ เยี่ยมผู้ป่วย 

 งานแสดงและวันคล้ายวันเกิด 

๔. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

๕. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 

บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนงาน / ติดตามงานในโครงการในกลุ่มบริหารงานบุคคล ดูแลวัสดุ 

 ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒. รับผิดชอบงานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๓. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารของงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔. รับผิดชอบ ดูแล ให้บริการเอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๕. ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๖. ดูแลการจัดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ 

 ของโรงเรียน 
 ๗. จัดเก็บข้อมูล และจัดท าเอกสารด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือเผยแพร่และ

 ประชาสัมพันธ์ 
 ๘. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ / งานของกลุ่มบริหารงานบุคคลรายงาน                     

 ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 


