
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ขอบข่าย/ภารกจิ 

๑. งานวางแผนกลุ่มบริหารงานบุคคล     
   - วางแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. งานวางแผนอตัราก าลงั สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
   ๒.๑ วิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 

- วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 

- จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 

- น าเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๔  

- น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

   ๒.๒  การก าหนดต าแหน่ง 

- จดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อน าเสนอ ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔      
    ๒.๓. วางแผนและก าหนดต าแหน่งในการจดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว 

๓. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและงานเล่ือนเงินเดือน    
     ๓.๑ จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบติังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 
     ๓.๒ จดัท าเอกสารประกอบการขอพิจารณาผลการปฏิบติังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
     ๓.๓ รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยงัส านกังาน           
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔  เพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงในทะเบียนประวติัต่อไป 

 ๔.งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม การลงโทษ และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา    

      ๔.๑ ส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรม โดยไม่
ชกัชา้เม่ือมีกรณีอนัมีมูล ท่ีควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิด
วินยัไม่ร้ายแรง 

      ๔.๓ รายงานการด าเนินงานทางวินยัไม่ร้ายแรง ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 



 

๕. งานเวรรักษาการณ์ประจ าสถานท่ีราชการ    
    ๕.๑ จดัท าค าสั่งการปฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์ประจ าสถานท่ีราชการ 
    ๕.๒ ตรวจสอบ สรุป และรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์ประจ าสถานท่ีราชการของครูเวร         
และเจา้หนา้ท่ี 

๖. งานประเมินและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
     ๖.๑ งานการประเมินผลการปฏิบติังาน 

- การประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑต์ามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

- จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ / สรุปผลการประเมิน พร้อมแจง้ผลการประเมินใหค้รู
ทราบ 

- การประเมินผลการปฏิบติังานครูผูช่้วย 

- การเปล่ียน / เล่ือนต าแหน่งลูกจา้งประจ าใหสู้งขึ้น 

- การประเมินผลการปฏิบติังานลูกจา้งชัว่คราว 

      ๖.๒ งานใบประกอบวิชาชีพ 

- ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งของผูข้อรับใบประกอบวิชาชีพ โดยผูข้อตอ้งกรอกรายละเอียด
ขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม และแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมช าระเงินให้เรียบร้อย 

- น าเสนอผูมี้อ านาจลงนาม โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  
- จดัท าทะเบียนคุมใบประกอบวิชาชีพ 

๗. งานพฒันา และเสริมสร้างประสิทธิภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๗.๑ งานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- จดัปฐมนิเทศแก่ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

- แจง้ภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑก์ารประเมิน 
ผลงาน แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

- ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัอบรม  เพื่อพฒันาเสริมสร้างประสิทธิภาพขา้ราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

- จดัท าทะเบียนคุมรายงานการพฒันาตนเอง (ID-Plan) และรายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา 
- ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจดัใหมี้การพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเน่ือง 

     ๗.๒ งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- ตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 



 

- ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

- จดัท าทะเบียนคุมผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์และผูค้ืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

๘. งานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกยีรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
     ๘.๑ ส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๘.๒ เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๘.๓ จดัท าทะเบียนคุมผูไ้ดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และรางวลัดีเด่นทุกประเภท 
๙. งานสถิติการปฏิบัติงาน การลาทุกประเภท การไปราชการ การประชุม อบรม และสัมมนา     
     ๙.๑ จดัท าสถิติการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั 

     ๙.๒ จดัท าสถิติการลาทุกประเภทของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ๙.๓ จดัท าค าสั่งและทะเบียนคุมการไปราชการ การประชุม อบรม และสัมมนา  ของขา้ราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๐.งานสารสนเทศและจัดท าระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

๑๐.๑ จดัท าและเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนประวติัขา้ราชการครู และลูกจา้งประจ า รายบุคคล 

๑๐.๒ บนัทึกขอ้มูล การเปล่ียนแปลงลงในทะเบียนประวติั 

๑๐.๓ จดัท าทะเบียนขอ้มูลสารสนเทศขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      ๑๐.๔ จดัท าขอ้มูลการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-   ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้งของผูป้ระสงคข์อยา้ย โดยผูข้อตอ้งกรอกรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ  
ตามแบบฟอร์ม และแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้รียบร้อย 

- น าเสนอผูมี้อ านาจลงนาม โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  
- น าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๐.๔ จดัท าขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการ 

๑๑. งานส านักงานและประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล    
๑๑.๑ งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 

       ๑๑.๒ จดัพิมพเ์อกสารราชการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๑๑.๓ จดัท าหนงัสือรับรองต่าง ๆ 

 ๑๑.๔ ขออนุญาตไปต่างประเทศ 

 ๑๑.๕ จดัท าบตัรขา้ราชการ 

 ๑๑.๖ รวบรวมเอกสาร ระเบียบ แนวปฏิบติั เก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล 

 ๑๑.๗ จดัท ารายการเบิกจ่ายพสัดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

 ๑๑.๘ จดัท าโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๑๑.๙ สรุปผลการปฏิบติังานทุกโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  

 


