
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 
                       คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเอกสารท่ีรวบรวม พรรณนาบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ในกลุ่ม

บริหารงานบุคคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเป็นการกำหนดขอบข่ายการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ

บุคลากรในฝ่ายได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพท่ีดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
 

                      กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ซึ่งได้จัดทำข้อมูลการบริหารงานฉบับนี้

ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะอำนวยประโยชน์แก่ นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

                                     
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                        โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

********************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์   

 อักษรย่อ   ป.ด.อ. 

 ประกาศก่อต้ังโรงเรียน  14 พฤษภาคม พ.ศ.2519 

สีประจำโรงเรียน   ม่วง-เหลือง 

     ม่วง  หมายถึง ความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า 

     เหลือง  หมายถึง แสงธรรมแห่งคุณงามความดี 

 เพลงประจำโรงเรียน  มาร์ช ป.ด.อ. 

 คติพจน์/ปรัชญา   ปญฺญาโลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก)  

 คำขวัญโรงเรียน   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกแสมดำ 

เนื้อที่โรงเรียน   64 ไร่ 1 งาน 

รหัสโรงเรียน   11022003 

เว็บไซต์โรงเรียน   http://www.lka.ac.th 

สถานที่ต้ัง   ต้ังอยู่เลขท่ี 600  หมู่ท่ี 13  ตำบลคลองด่าน  อำเภอบางบ่อ   

จังหวัดสมุทรปราการ  10550 

 โทรศัพท์   0-2330-1276 และ 0-2330-1275   

 โทรสาร    0-2330-1275    

 

 

การบริหารงาน  
กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรยีนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 



1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่เลขท่ี 600  
หมู่ท่ี 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550  จัดต้ังโรงเรียนเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2519   ในเนื้อท่ี 64 ไร่ 1 งาน  มีอาคารเรียน 4 หลัง  อาคารประกอบ 12 หลัง  บ้านพักครู 4 หลัง  บ้านพักนักการ
ภารโรง  3 หลัง  มีการบริหารจัดการการใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบ และพื้นท่ีให้เป็นห้องเรียน  สำนักงาน  ห้องพัก
ครู  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ห้องเก็บพัสดุ  ห้องสมุด  ห้องน้ำ  ห้องส้วมนักเรียน 6 หลัง  และอื่นๆ มีการจัดแบ่งพื้นท่ีเป็น
สัดส่วนเป็นการเฉพาะ  คือ  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามกีฬา  หอประชุม  โรงอาหาร  ห้องสมุด  ถนน  
ทางเดินเท้า  ท่ีจอดรถ  ลานเอนกประสงค์ สวนหย่อม  แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ร่วมกับชุมชนมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ 

1. บริหารงานเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐาน

การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและของผู้เรียน 
5. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัด  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นใน

การจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน 
เป้าประสงค ์

1. โรงเรียนมีการบริหารงานเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และสามารถพึ่งตนเองได้ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษา 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพียงพอและ

เหมาะสม 
5. โรงเรียนมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
6. ผู้ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการกำหนด

นโยบายในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน 
อัตลักษณ์   :   ลูกหลวงพ่อปานเป็นคนดี 

เอกลักษณ ์ :   โรงเรียนประหยัดพลังงาน 



กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
กลยุทธ์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  ปีการศึกษา 2564-2568  (6 กลยุทธ์) 

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานและยึดตามคุณธรรม 
8 ประการ ได้แก่ ขยัน   ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ   สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ และภายใต้คำขวัญโรงเรียน  
สุขภาพดี  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  กำหนดประเด็นกลยุทธ์ 6 ด้าน และจุดเน้นตาม กลยุทธ์ ดังนี้             
 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 

1. กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสร้างผลผลิตและสามารถแข่งขันใน
ระดับเขต ภาค และประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและและสามารถแข่งขันในระดับ

เขต ภาค และประเทศ 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ส่ือตำราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึง

ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 
เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตำราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 

3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนการ

บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรม 
และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน 

สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง 

ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
วิสัยทัศน์  

บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล บุคลากรของโรงเรียน 
พันธกิจ  

สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 เน้นการ มี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



เป้าประสงค ์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครูมือ อาชีพ  

3. ได้รับความร่วมมือ จากชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นท่ียอมรับของly’8, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารบคุคล 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายวิสูตร  ยอดสุข 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายภารดา   ศิลป์ชัย  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์ 

งานพัฒนาบุคล 

งานวางแผนอัตรากำลัง 

งานเลื่อนข้ันเงินเดือน 

งานการส่งเสรมิ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

งานสารบรรณ 

งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

งานติดตามและประเมนิผล 

งานอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคล 

นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ 
รอง ผอ.รร.  

กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน

นักเรียน 

 

นางนงนุช  ภูมี  
รอง ผอ.รร. กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลอง
ด่านอนุสรณ์ 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม
กับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยสถานศึกษา ธำรงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ท้ังนี้เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถปฏืบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคลากร งานวางแผนอัตรา งาน
วินัยครู การส่งเสริมสวัสดิการครู และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่ง ท่ีจะทำให้
โรงเรียน ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้ บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ เกิด

ผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติมีความ

มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นายวิสูตร    ยอดสุข   
  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

   นายภารดา     สิลป์ชัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2. กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
3. เสนอแนะแนวทางมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
  
4. ดำเนินการวางแผนโดยเช่ือมโยงบูรณาการแผนงาน/โครงการในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงานและส่วนราชการ 
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 



5. ประสานงาน พัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีร่วมกัน 
6. การบริการ ถ่ายทอดความรู้/นิเทศงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
7. ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานการศึกษา 
8. กล่ันกรองงาน ช่วยเหลืองานทุกกลุ่มงานให้ถูกต้องก่อนเสนอ ดังนี้ 

8.1  งานธุรการ 
8.2  กลุ่มงานวางแผนอัตรา และกำหนดตำแหน่ง 
8.3  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
8.4  กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
8.5  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

9. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  

นางสุภัค    ชุ่มบริบูรณ์ 
ขอบข่ายภารกิจ  

1) จัดทำคู่มือดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กำหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าท่ีบุคลากร  
2) ดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี และแผนการขับเคล่ือน การเปล่ียนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอำนาจ ตามวงจรคุณภาพ PDCA  
3) กำกับ ดูแล การบริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี ประสิทธิภาพ บังเกิด

ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและนโยบายของโรงเรียนและต้น
สังกัด  

4) จัดทำระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับการดำเนินการและให้บริการ ของกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล  

5) ศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ จัดหา จัดทำทะเบียน วัสดุ-อุปกรณ์ และของใช้ใน สำนักงานงานของงาน
บริหารบุคคล และช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้  

6) จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
7) รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานท่ีรับผิดชอบ  
8) กำกับ ดูแล การบริหารงานในกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยมี

ประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แบบ แผนของทางราชการ และนโยบาย
ของโรงเรียนและต้นสังกัด  

9) รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา  
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



1. งานพัฒนาบุคลากร 
  นายภารดา     ศิลป์ชัย   ประธานกรรมการ  

นางเกษอนงค์    ทรงขำ    รองประธานกรรมการ  

นางสุภัค          ชุ่มบริบูรณ์   กรรมการ  

นางสาวปนัดดา  จำปาทอง   กรรมการ  

นายนรินทร์  มิถุนดี    กรรมการ  

นางสาวกุลนิษฐ์  สุขเกษม   กรรมการ  

นางสาวมะลิวัลย์ กล่ินสุวรรณ   กรรมการ  

นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข   กรรมการ  

นางสาวสาวิตรี  จันทร์เหนือ   กรรมการ  

นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย   กรรมการ  

นางสาวอนุธิดา  บุตรสัมฤทธิ์   กรรมการ  

นางสาววชิรา  สร้อยสน   กรรมการ  

นางสาววศิมน  สุขอนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ควบคุมดูแล นิเทศการทำงาน ตลอดท้ังประสานงานกับหัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและการ
สร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ หัวหน้าสรรหา การบรรจุแต่งต้ังและการออกจากราชการ ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรใหม้ีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

3. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ หรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการขอปรับกำหนดตำแหน่ง/ ขอ
เล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4. ประสานการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับกลุ่มบริหารอื่นเพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการท้ังท่ีเริ่มเข้ารับราชการและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่แล้ว 

5. ดำเนินการอบรม/และหรือให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม 
6. ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นในการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ 
7. ศึกษาระเบียบการลาศึกษาต่อ การไปต่างประเทศของบุคลากร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่

บุคลากร 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



2. งานธุรการและสารบรรณ 
  นางสาวปนัดดา    จำปาทอง  ประธานกรรมการ 
  Ms.Faith Bandales Archeta    กรรมการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน             กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

1. จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารและหนังสือราชการให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายข่าวสารสารสนเทศ 
2. โต้ตอบหนังสือราชการสำนักงานผู้อำนวยการและงานท่ีผู้อำนวยการมอบหมาย 
3. ทำบันทึกหรือถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ เช่นกฎระเบียบ คำส่ังเพื่อแจ้งให้ครู และบุคลากรรับทราบ 

แยกประเภทหนังสือ ทำทะเบียนเอกสารต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บและทำลายหนังสือราชการ จัดบริการ 
งานสารบรรณ สำหรับให้บริการครูและบุคลากร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำทะเบียนคำส่ังโรงเรียนและ 
ทำทะเบียนหนังสือเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบสารสนเทศ บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน 

4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. งานวางแผนอัตรากำลัง การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

นายนรินทร ์ มิถนุดี   ประธานกรรมการ  
นางสาวปนัดดา  จ าปาทอง  รองประธานกรรมการ  
นางสาววศิมน สุ ขอนนัต ์  กรรมการ  
นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสขุ  กรรมการ  
นางสาวกุลนิษฐ์  สขุเกษม   กรรมการ  
นางสาวอนธิุดา  บุตรสมัฤทธ์ิ  กรรมการ  
นางสภุคั   ชุ่มบริบูรณ ์ กรรมการและเลขานกุาร 

หน้าท่ี  
1. ประสานการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ คุณภาพ
การศึกษา  

2. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลพร้อมเผยแพร่  
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระหน้าท่ีงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่ง ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนก/ 

ตำแหน่งเพิ่มจากสถานศึกษา  
5. ดำเนินการประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.  
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



4. งานสรรหาบรรจุแต่งต้ัง 
  นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์    ประธานกรรมการ 

นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย   กรรมการ  
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
          1. ศึกษาและดำเนินตามระเบียบการบรรจุ แต่งต้ัง การย้าย การโอนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างช่ัวคราว 

การออกจากราชการของบุคลากร ตลอดจนการให้คำแนะนำในการปฏิบัติและตามระเบียบ 

 2. จัดทำระเบียบประวัติครู – อาจารย์และลูกจ้างเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การเล่ือนตำแหน่ง      การเล่ือน

ระดับ การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ 

 3.ศึกษาระเบียบการขอ และขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่บุคลากรใน

การขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทันเวลาท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ 

 4. จัดทำรายงานสถิติการปฏิบัติราชการ การลา ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน 

 5. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ ในการวางแผนอัตรากำลังคน ตลอดจนจัดจ้างอัตราจ้าง    และลูกจ้าง

ช่ัวคราว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสถานศึกษา 

          6. ศึกษาระเบียบและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการ ตลอดจน

มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อให้ความรู้ อบรม ให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพื่อป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้บุคลากรของ

โรงเรียนกระทำผิดวินัย 

 7. อำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ 

 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีโรงเรียนมอบหมาย    

5. งานขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
นางสาวเพ็ญนีต์ิ   ศรีเจริญสุข   ประธานกรรมการ  
นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์   รองประธานกรรมการ  
นางสาวสายสุนีย์  บัวน้อย    กรรมการ  
Ms.Faith Bandales Archeta    กรรมการ  
นางสาวสาวิตรี   จันทร์เหนือ   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  
1. ศึกษาระเบียบการขอ และการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่บุคลากรใน 

การขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทันเวลาท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ  
2. จัดทำระเบียบประวัติครู – อาจารย์และลูกจ้างเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การเล่ือนตำแหน่งการเล่ือนระดับ 

การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ  
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



6.งานดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  
นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์   ประธานกรรมการ  
นางสาวกุลนิษฐ์   สุขเกษม   รองประธานกรรมการ  
นางเกษอนงค์   ทรงขำ    กรรมการ  
นางสาววศิมน   สุขอนันต์   กรรมการ  
นายนรินทร์   มิถุนดี    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี 
  1. จัดทำข้อมูลการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเห็นชอบของคณะกรรมการ  

2. จัดทำทะเบียนและสถิติข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างประจำ  
3. จัดทำทะเบียนและสถิติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเล่ือนขั้นเงินเดือน ตาม จ.18  
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

7.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  
นางสาวกุลนิษฐ์   สุขเกษม   ประธานกรรมการ  
นางสุภัค   ชุ่มบริบูรณ์   รองประธานกรรมการ  
นางสาวเพ็ญนีต์ิ   ศรีเจริญสุข   กรรมการ  
นางสาววชิรา   สร้อยสน   กรรมการ  
นางสาววศิมน   สุขอนันต์   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  
1. จัดทำแบบประเมินผลงานของข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างประจำ  
2. จัดทำสรุปรายงาน รายงานผล และการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป  
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
8. งานการจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ 
  นางสาววศิมน   สุขอนันต์   ประธานกรรมการ (E-MIS)  

นางสาวมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ   รองประธานกรรมการ (HRMS)  
นางสาวกุลนิษฐ์   สุขเกษม   กรรมการ  
นางสาววชิรา   สร้อยสน   กรรมการ  
นางสาวสาวิตรี   จันทร์เหนือ   กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที่  
1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง

ช่ัวคราว  



2. จัดทำระเบียบประวัติครู และลูกจ้างเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การเล่ือนตำแหน่ง การเล่ือนระดับ การเพิ่มวุฒิ 
การปรับวุฒิ  

3. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ  
4. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
5. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว ตาม 

โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา  
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นางสาวสาวิตรี   จันทร์เหนือ   ประธานกรรมการ  

นางสาวโศภิตา   มีแก้ว    รองประธานกรรมการ  

นางเกษอนงค์   ทรงขำ    กรรมการ  

นายโกวิท   พัฒนประเสริฐ   กรรมการ  

นางสาวอนุธิดา   บุตรสัมฤทธิ์   กรรมการ  

นางสาวเพ็ญนีต์ิ   ศรีเจริญสุข   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. กำหนดเวลาดำเนินการสรรหา การเลือกและแต่งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. จัดประชุมผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลให้เลือกผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทน

องค์กรต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด 

3. ประสานงานและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

4. จดบันทึกการประชุม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับ

ทราบ 

 5.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. งานติดตามและประเมินผล 

  นางสาวสาวิตรี   จันทร์เหนือ   ประธานกรรมการ  

นางสาวเพ็ญนีต์ิ   ศรีเจริญสุข   กรรมการ  

นางสาววศิมน   สุขอนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. ติดตาม สรุปประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

12. งานอื่นๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 

หน้าท่ีและขอบข่ายความรับผิดชอบ 

 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานธุรการ 

 2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
ให้เหมาะสม 

 3. จัดหา Hardware และSoftware ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานธุรการได้ตามระบบที่กำหนด 

  4. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 5. ทำหน้าท่ีลงทะเบียนรับ - ส่งลงทะเบียนแยกประเภท จัดส่งหนังสือราชการ รักษาให้เป็นระบบ เพ่ือความสะดวก ในการจัดหา
ได้ง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนเอกสารให้บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 6. เก็บ ค้นคว้า ติดตามเรื่อง ให้ยืม หรือทำลายหนังสือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ   ทำบันทึก ย่อเรื่อง สรปุ
ความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  

 7. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  

 8. ประสานงานและดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ 

 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

 10. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมายราชการ จดหมายทั่วไป  

 11. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการให้กับบคุคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการ  

. 12. เป็นเลขานุการบันทึกประชุมครูประจำเดือน  

 13. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือและเอกสารเข้า-ออก แยกประเภทจดหมายตามฝ่ายต่าง ๆ สำเนา เอกสารที่ ผู้อำนวยการ
มอบหมายให้แก่หน่วยงานเก่ียวข้องรับทราบและดำเนินการงานระบบการรับ – ส่ง หนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++  

 ๑4. ลงทะเบียนคำสั่งโรงเรียน จัดเก็บเอกสาร หลักฐานระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  

 ๑5. ดำเนินการงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 

  16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 



การรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณกิจกรรม 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก/ภายใน เอกสาร
ทั่วไป/ไปรษณีย์ และอื่น ๆ 

ตรวจสอบ คดัแยกหมวดหมู่ 

เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
AMSS++ 

รับหนังสือจากระบบลงรับด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 

เสนอหนังสือให้รองผู้อำนวยการแต่ลฝ่าย
งานเกษียน 

เสนอหนงัสือใหผู้อ้  านวยการสั่งการพิจารณา 

สำเนาหนังสือมอบเลขานุการแต่ละฝ่ายงาน 

เก็บเอกสารต้นฉบับเข้าแฟ้มแยกตามฝ่ายงาน 

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น จดหมายส่วน
บุคคล เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

แยกจดหมายจดัเก็บในล็อคเกอรแ์ต่

ละบุคคล 

ตรวจสอบแลว้ไม่ถูกตอ้ง เช่น ส่งผิด

หน่วยงาน ไม่มีผูล้งนาม 

ด าเนินการส่งคืน 

เสร็จสิน้ 

ช้ันความลับ ช้ันความเร็ว 

A B ส่งนายทะเบียน

หนังสือลบั 



การส่งหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือที่ผู้อำนวยการลงนามแล้ว 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

ของหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 

ร่างหนังสือ  

 

ลงทะเบียนหนังสือส่ง ออกเลขหนังสือ  

วัน เดือน ป ี

ส่งไปรษณีย์ ส่งผ่านระบบ AMSS++ ส่ง E-MAIL 

สแกน คัดแยกเอกสาร บรรจุซอง ปิดซอง 

เก็บสำเนาเข้าแฟ้ม 



 

 

 

 


