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บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารบุคคล 
 

 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ท่ีขึ้นกับฝ่ายบริหารบุคคล ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าท่ีรับผิดชอบได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนดำเนินงานด้านบริหารบุคคล กำหนดวิธีการดำเนินการ  และติดตามผลการดำเนินงานให้
เกิดผลต่อส่วนรวม 

3. ให้คำปรึกษา  ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานด้านบริหารบุคคลอย่างจริงจัง  เกิดผลดีต่อส่วนรวม 
4. จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพครู  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างช่ัวคราว     
5. เป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ผลด้านการบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ 
6. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล  สถิติ  เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล  ป้องกัน  แก้ปัญหาและ

นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ดำเนินการจัดให้มีการอยู่เวรยามประจำโรงเรียนตามระเบียบทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
8. ดำเนินการจัดให้มีครูเวรประจำวันเพื่อดูแลนักเรียนประจำวัน 
9. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
10. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

- การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
- การกำหนดตำแหน่ง 
- การขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

11. การสรรหา  บรรจุและแต่งต้ัง  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการ 
- ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา  กรณีได้รับมอบหมายจาก  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นการศึกษา 
- การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
- การแต่งต้ัง  ย้าย  โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
- การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง   

12. ดูแลเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
13. การออกจากราชการ  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

- การลาออกจากราชการ 
- การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ. กำหนด 
- การออกจากราชการไว้ก่อน 
- การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
➢ กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ำเสมอ 
➢ กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 



➢ กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป  ตามมาตรา  30  แห่ง 
      กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย   
      กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
      กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคท่ี   
      กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป็นกรรมการ   
      บริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  หรือกรณีเป็นบุคคล 
      ล้มละลาย 
➢ กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมใสในการปกครองใน 
      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
➢ กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติ 
      ตนไม่เหมาะสม 

- กรณีมีมลทินมัวหมอง 
- กรณีได้รับโทษจำคุก  โดยคำส่ังของศาล  หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จำคุกในความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. พัฒนาระบบบริหารของกลุ่มบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานในงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารบุคคล 
4. กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
5. วางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานต่างๆของกลุ่มบริหารงานบุคคลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นท่ีปรึกษาให้ครูปฏิบัติงานในกลุ่มบริหาร
บุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และครูท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
9. เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารบุคคลและร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหาร
บุคคลให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น 
10. สรุป ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดทำเอกสารสรุปผลการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริหารบุคคลบุคคลเสนอผู้บริหาร 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



1.  งานพัฒนาบุคลากร 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- โดยการพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ี
ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน  และมีการติดตาม  ประเมินผลและจัดให้มีการ
พัฒนาตามความเหาะสมอย่างต่อเนื่อง 

- การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  โดยมีการศึกษาวิเคราะห์  ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
สถานศึกษา  มีการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาแผน/โครงการพฒันาบุคลากรดำเนินการ
พัฒนา  ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

- การพัฒนาก่อนเล่ือนตำแหน่ง  โดยการศึกษาวิเคราะห์  คุณลักษณะเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง  ลักษณะงานตามตำแหน่งท่ีได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดส่งเสริมหรือดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  
เจตคติ  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม   มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 

2. การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา

แต่งต้ังคณะกรรมการการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  แล้วคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎ  
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกล่าวทราบ  กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.กำหนด  
รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

- การเล่ือนขั้นกรณีถึงแก่ความตาย  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  โดยแจ้งช่ือ
ผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ  ให้
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี  
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ  
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ  และรายงานผลการดำเนินการไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป 

3. การสรรหาบรรจุและแต่งต้ัง  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการ 



- ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  กรณีได้รับมอบอำนาจจาก  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
- การแต่งต้ัง  ย้าย  โอน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
- การรักษาราชการแทนและรักษาราชการแทน 

4. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน(คำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน) 
6. ดูแลเรื่องเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่นๆ 
7. ดูแลงานทะเบียนประวัติ 

- จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจ้าง 

- การแก้ไข  วัน เดือน ปีเกิด  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
8. ดูแลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายกำหนด 

- จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

9. ดูแลการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
10. ดูแลงานขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  งานขออนุญาตอุปสมบท  

งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาต่อ  ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์  
และการจัดสวัสดิการ  ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 

11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.   งานวินัยและการรักษาวินัย 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  

ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้ 
- กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
- กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
- การอุทธรณ์ 
- การร้องทุกข์ 

2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- ผู้บริหารแต่ละระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 



- ดำเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตสำนึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

- สังเกต  ตรวจสอบ  ดูแล  เอาใจใส่  ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 

3. ดูแลการออกจากราชการ  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- การออกจากราชการ 
- การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
- การออกจากราชการไว้ก่อน 
- การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
➢ กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ำเสมอ 
➢ กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
➢ กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป  ตามมาตรา  30  แห่ง 
      กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย   
      กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
      กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคท่ี  
      กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป็น  
      กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  หรือกรณี  
      เป็นบุคคลล้มละลาย 
➢ กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมใสในการปกครองใน 
      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
➢ กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติ 
      ตนไม่เหมาะสม 

- กรณีมีมลทินมัวหมอง 
- กรณีได้รับโทษจำคุก  โดยคำส่ังของศาล  หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จำคุกในความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดทำคู่มือ ระเบียบการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์และสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามคุณสมบัติท่ีกำหนดไว้ใน
ระเบียบการปฏิบัติงาน 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ประสานงานและสร้างความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในส่วนของบทบาท
และหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 



6. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. เข้าร่วมประชุม จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและ
ดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
8. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการได้ทราบ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

4.  งานสำนักงาน ( สารบรรณ, สารสนเทศ, แผนงาน, พัสดุ ) 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือราชการจากระบบ e – office จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
2. รับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
3. ร่าง – พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และทันเวลา 
4. ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การดำเนินงานทัน
กำหนดเวลา 
5. แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถท่ีจะค้นหาได้สะดวก
และรวดเร็ว 
6. ทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
7. จัดทำทะเบียนคุมคำส่ัง และประกาศของโรงเรยีน 
8. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ 
9. ให้คำช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 
10. อำนวยความสะดวกในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริการการพิมพ์เอกสารแก่คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
11. จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารการประชุมในการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน 
12. จัดทำรายงานการประชุมภายหลังเสร็จส้ินการประชุมครูและบุคลากรในแต่ละครั้ง 
13. จัดทำแบบฟอร์มในการติดต่อทางราชการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
14. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.  งานลูกจ้างประจำ/ยาม 
หน้าที่ความรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1.  ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
2.  ดูแล สวัสดิการของลูกจ้างประจำ 
3.  ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


