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คู่มือการปฏบิัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที่ 
  1. บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้ 
              ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
           2. วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
               บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล  ในด้านทรัพยากรและขวัญก าลังใจ 
    3. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ของโรงเรียน 
  4. ก าหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงาน 
              บริหารงานบุคคล 
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 
              ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.  กลุ่มงานอ านวยการและสารสนเทศ 
     ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที่     
       1. จัดท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานอ านวยการและสารสนเทศ 
      2. ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  ก ากับ  แนะน า  สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ       
              ปฏิบัติงาน                         
  3. ส ารวจปัญหาความต้องการหรือความจ าเป็นของกลุ่มงานฯ 
       4. ประชุม  ก ากับ  และติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ 
           5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุน  และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  ให้มี  
              ความยืดหยุ่น  คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
          6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย           
   7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อเสร็จส้ินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน 
           8. งานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 
     1.1 งานเลขานุการและสารสนเทศ  
หน้าที่    

1. จัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือและจัดเก็บหนังสือราชการของกลุ่มงานบริหารบุคคลอย่างเป็นระบบ 
2. ตรวจสอบ  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ติดตาม  และประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความ 

              เรียบร้อย  เป็นระบบและรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายบริหารบุคคลฯ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มงานบุคคล 
2.1 งานวางแผนอัตราก าลัง  สรรหา  บรรจุแต่งต้ัง และออกจากราชการ 

  2.1.1 การวางแผนอัตราก าลัง    
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           หน้าที่ 
1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
    ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. น าเสนออัตราก าลังต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรบุคคลท่ีเหมาะสม 

                       ให้แก่ทางโรงเรียน 
4. เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรอัตราก าลังมาเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน น าแผนอัตราก าลังมาพิจารณา 

                      เน้นให้สอดคล้องกับสภาพความขาดแคลนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เนน้การทดแทนคืน 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้   

5. รายงานความต้องการอัตราก าลังเรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วนไปยัง สพม.9 เพื่อพิจารณา 
                       รับย้ายหรือบรรจุใหม่ 

6. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูล  
                      การเกษียณอายุราชการ ข้อมูลวุฒิการศึกษา จ านวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้ และความต้องการ 
                      ครูเพิ่มของ สถานศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    2.1.2  การบรรจุเข้ารับราชการใหม่       

          หน้าที่ 
1. รับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
2. แต่งต้ังครูพี่เล้ียง และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
3. เตรียมเอกสารส าหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นข้าราชการ  
  ครูในสถานศึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 

4. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมิน   
  ผลงาน  ฯลฯ แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีงานให้ปฏิบัติ 

5. ติดตาม ประเมินผลทุก 6 เดือนและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
6. เมื่อครบ 2 ปีรายงานผลการประเมินไปยัง สพม.9 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
  2.1.3  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  แบ่งได้  2  กรณ ี  ดังนี้ 

1. กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณ 
 หน้าที่ 

1. รับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท าสัญญาจ้าง ส่งไปยัง สพม.9 

2. กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
    หน้าที่ 

1. ประกาศรับสมัครสรรหาบุคลากรตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
2. รับสมัคร แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
3. รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ต่อฝ่ายบริหาร 
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4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   ท าสัญญาจัดจ้าง  ออกค าส่ังจ้าง แจ้งประกันสังคม  
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนเพื่อพิจารณาการต่อสัญญา  

           2.1.4  การขอย้าย    
            หน้าที่ 

1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.   
           เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 

2. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  
           ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 

2.1.5 การเกษียณอายุราชการ 
หน้าที่ 

1. ประสานการด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. แจ้งประกาศรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าตัวทราบ 

2.1.6 การลาออกจากราชการ 
หน้าที่ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูและ 
                             บุคลากรทางการศึกษา 

2. รายงานการอนญุาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.9 
 
 
 
   2.2  งานวินัยและจรรยาบรรณ 

2.2.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ            
หน้าที่ 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากร และสรุปการมาท างานในแต่ละวัน 
                     เสนอผู้บริหาร 

2. สรุปสถิติการขาด ลา มาสายของบุคลากรรายเดือน ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และสามารถ 
                      ตรวจสอบได้             

2.2.2  งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
   หน้าที่ 

1. ผู้ขอต่ออายกุรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มพร้อมท้ังแนบเอกสาร 
                      หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถโหลด แบบฟอร์ม คส.02 หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน  
                      KSP e-service  ของคุรุสภา 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร   
3. ผู้ขอน าไปยื่นที่ครุสภาหรือส่งไปษณีย์ 

2.2.3 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
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  หน้าที่ 
1. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  
3. น าส่ง สพม.9  
4. สพม.9  ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

         2.2.4  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร    
        หน้าที่ 

1. ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีก าหนดก่อนเดือนเมษายนของปี  พร้อม             
                     ท้ังแนบเอกสารประกอบ  

2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  
3. น าส่ง สพม.9  

  2.2.5  ก.พ. 7    
  หน้าที่  

1. ครูที่มีความต้องการ ก.พ.7  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี ก.พ. 7  ของส านักงานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษา 
2. รับ ก.พ.7  ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 

   2.3 งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.3.1 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   

     มีหน้าที่ 
1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. ด าเนินการเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรพดิมาลาแก่ข้าราชการ 

                    ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
3. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

        2.3.2  การนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

       มีหน้าที่  
1. นับจ านวนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ในวันท่ี 1 มีนาคม และ 1 กันยายน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 2.3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 มีหน้าที่ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ    
                    บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก .ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                    ในสถานศึกษา  กรณีส่ังไม่เล่ือนช้ันเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
                    สถานศึกษา  ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 



5 
 

4. กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตาย 
                    อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ 
                    ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

5. รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง   
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

  2.4  งานส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร 
     2.4.1 การอบรม และไปราชการ   

 มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 
3. ก าหนดและด าเนินการจัดการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ส าหรับบุคลากร และ/หรือ น าเสนอส่ง     
   บุคลากรเข้ารับการอบรมตามท่ีมีหน่วยงานต่าง ๆ จัดและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  
   คุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน 
4. จัดท าบัญชีรายช่ือ/ทะเบียนบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมท้ังท่ีจัดภายในโรงเรียน จัดโดยหน่วยงาน 
   ต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดท าสารสนเทศด้านสถิติจ านวนช่ัวโมง  
   ท่ีบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพฒันาในแต่ละปี 

2.4.2  ช.พ.ค.- ช.พ.ส.    
มีหน้าที่ 

   ด าเนินการตามส านักงาน ช.พ.ค.- ช.พ.ส ให้ด าเนินการ    

          2.4.3  ขอเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู    
มีหน้าที่ 

1.  ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบขอเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป 
 ยัง ส านักงานเขตพื้นท่ี            

2. ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

 3. ส่งค าขอเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี   
  เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 

2.4.4  งานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ   
   มีหน้าที่ 

1. บันทึกข้อความขอจัดท าเกียรติบัตร  
2. ออกเลขท่ีเกียรติบัตร  ออกเกียรติบัตรและทะเบียนคุมเกียรติบัตร  

          2.4.5 การประเมินครูผู้ช่วย  
              มีหน้าที่ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน และให้มีการพัฒนาตามความ
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

2. เมื่อครบ 2 ปี รายงานผลการประเมินไปยัง สพม.9 


