พรรณนางาน
กลุ่มบริหารงานบริหารบุคคล

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
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คำนำ
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 108 ม. 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายเกี่ยวข้อง
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงสร้างการบริหารงานและการพรรณนางานตาม
กลุ่มบริหารกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้การบิหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พรรณนางานของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางใน
การทำงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและการบริหารงานต่อไป
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แผนภูมมิกิการบริ
ารบริหหารโรงเรี
ารโรงเรียยนอนุ
นอนุบบาลวั
าลวังสมบู
งสมบูรณ์
รณ์
แผนภู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุเทพ ไผ่ล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
-

และการเทียบโอนผลการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชนและหน่วยงานอื่น
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล
- การวางแผนอัตรากำลังและ
-

กำหนดตำแหน่ง
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
วินัยและการรักษาวินัย
การออกจากราชการ
งานแฟ้มประวัติและสถิติการลา
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

- การจัดทำและเสนอขอ

-

งบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล
การใช้เงินและผลการ
ดำเนินการ
การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารบัญชี
การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
- งานธุรการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ

- การจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

- การจัดทำสำมะโมผู้เรียน
- การรับนักเรียน
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ ภายนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน

- การบริการสาธารณะ
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
- การแนะแนวการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
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แผนภูมิการบริ หารงานบุคคล
นายสุเทพ ไผ่ลอ้ ม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวังสมบูรณ์
นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวังสมบูรณ์
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
หัวหน้างานบริ หารฝ่ ายบุคคล

การวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ ง
รองฯพัชราภรณ์ เดชสุภา
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นางจุฬารัฐ วงษ์คานา

วินัยและการรักษาวินัยการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ
นางยุพิน เรื องสุขสุด
นางสาวสุนิสา สัมโมทย์
เวรประจาวัน/เวรรักษาการณ์
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี
แฟ้มประวัติและสถิติการลา
นางยุพิน เรื องสุขสุด
นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
นางลออ คงกระพันธุ์

การสรรหาและบรรจุแต่ งตั้ง
ย้าย/โอน
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นายโชคชัย ทศกรณ์
นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
การลาออกจากราชการ/การ
อุทธรณืและร้ องทุกข์
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นางยุพิน เรื องสุขสุด
งานสวัสดิการครู
นางฉอเลาะ โคสาสุ
นางยุพิน เรื องสุขสุด
นางสาวจิราพร มณีจอม
เลื่อนขั้นเงินเดือน
รองฯพัชราภรณ์ เดชสุภา
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นางกาญจนา พงษ์รักษ์

การเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การอบรม ศึกษาดูงาน
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นางกาญจนา พงษ์รักษ์
นางสาวปฏิมา คาชมภู
ส่ งเสริมยกย่ องเชิดชู เกียรติ
รองฯพัชราภรณ์ เดชสุภา
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นายโชคชัย ทศกรณ์
งานเครื่ องราชอิสรื ยาภรณ์
นางยุพิน เรื องสุขสุด
นางสาวปฏิมา คาชมภู
การขอใบอนุญาตฯ
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
นางสาวนิภารัตน์ ถาดทอง
ส่ งเสริมการประเมินวิทยาฐานะ
รองฯพัชราภรณ์ เดชสุภา
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
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พรรณนางานกลุ่มบริ หารงานบุคคล
บทบาทและหน้าที่ของรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคล
นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้
1. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เกี่ยวกับงานในกลุ่มบริ หารงานบุคคล
2. รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เมื่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
3. การจัดทานโยบายและแผน
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนและงานบริ หารบุคคล
3.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยน แผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนงานบุคคล และปฏิทิน
ปฏิบตั ิงาน
3.3 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับงานด้านบริ หารบุคคลของโรงเรี ยน
4. ดูแล กากับควบคุมการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานบุคคล การวงแผนอัตรากาลังและการกาหนด
ตาแหน่งการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิ
ราชการและส่งเสรมการมีวินยั และการรักษาวินยั รวมถึงการออกจากงาน หรื อออกจากราชการ ให้
ดาเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน
5. ดูแล กากับควบคุมการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู พนักงานบริ การ ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชัว่ คราว ให้ปฏิบตั ิหน้าที่และมีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์กบั สถานศึกษา
6. กากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลงานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
เพื่อให้ทราบข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยที่จะพัฒนาและปรับปรุ งงในโอกาสต่อไป
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารกลุ่มบริ หารงานบุคคล
1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่ อดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารบุคคล
2. นางายุพิน เรื องสุ ขสุ ด
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานบุคคล
3. นางฉอเลาะ โคสาสุ
กรรมการ
4. นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
กรรมการ
5. ว่าที่ รต.หญิงจันทรเพ็ญ สันติเวทย์วงศ์
กรรมการ
6. นางสาวปฏิมา คาชมภู
กรรมการ
7. นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
กรรมการ

6
นายโชคชัย ทศกรณ์
กรรมการ
9. นางสาวสงกรานต์ กาญกิ่งไพร
กรรมการ
10. นางนัดศรา พราหมณ์ชื่น
กรรมการ
11. นางสาวสุ นิสา สัมโมทย์
กรรมการ
12. นางสาวนิภารัตน์ ถาดทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้
1. เป็ นที่ปรึ กษาของรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคลเกี่ยวกับแผนงานต่างๆตลอดจนเสนอแนะ
ความเห็นในการพัฒนาและปรับปรุ งงาน
2. พิจารณางานหรื อโครงการที่งานต่างๆในกลุ่มบริ หารงานบุคคลที่ขอจัดทา
3. ช่วยเหลือ ติดตามดูแล และประเมินผลโครงการหรื องานหรื อกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิ
การของโรงเรี ยนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ หารงานบุคคล
4. ปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
8.

กลุ่มงานตามขอบข่ าย กลุ่มบริหารงานบุคคล
การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
กรรมการ
3. นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด
4. นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/ย้าย/โอน ประกอบด้วย
1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ทศกรณ์
กรรมการ
3. นางสมเกียรติ ดัดตนรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจาเป็ นหรื อมีเหตุพิเศษในตาแหน่งครู
ผูช้ ่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด
2. การบรรจุแต่งตั้งผูช้ านาฐการหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสูง
3. การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาหรื อเขตพื้นทีการศึกษาอื่น
4. การโอนหรื อการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการ
การเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การอบรมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย
1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการ
3. นางสาวปฏิมา คาชมภู
กรรมการและเลขานุการ
ส่ งเสริมยกย่ องเชิดชู เกียรติ ประกอบด้วย
1. รองฯพัชราภรณ์ เดชสุภา
ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
กรรมการ
3. นายโชคชัย ทศกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม
ของบุคลากร
2. จัดทาแผนหรื อโครงการสาหรับงานอบรม ศึกษา ดูงาน
3. ออกคาสั่งโรงเรี ยนให้ขา้ ราชการและบุคลากร ไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน
4. กากับติดตามให้ขา้ ราชการครู ที่ไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน รายงานผลการไปราชการให้
ผูอ้ านวยการทราบ เพื่อสั่งการต่อไป
5. รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ การไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน เพื่อสรุ ผลรายงาน
6. ประสานหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน ให้เกิดความชัดเจน
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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วินัยและการรักษาวินัย
สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1. นางยุพิน เรื องสุขสุด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สัมโมทย์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าทที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
จัดทาสมุดลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
เวรประจาวัน/เวรรักษาการ ประกอบด้วย
1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภีมพีรยา สว่างสาลี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
จัดทาคาสั่งอยูเ่ วรประจาวัน เวรวันหยุด และเวรรักษาการณ์
การลาออกจากราชการ ประกอบด้วย
1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เรื องสุขสุด
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ผชู ้ ่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
2. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แฟ้มประวัติและสถิติการลา/เลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้ วย
1. นางยุพิน เรื องสุขสุด
ประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัฐ วงษ์คานา
รองประธาน
3. นางลออ คงกระพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
2. รายงานสรุ ปวันลาไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้ วย
1. รองฯพัชราภรณ์ เดชสุภา

ประธานกรรมการ
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2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี
รองประธาน
3. นางกาญจนา พงษ์รักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. คณะกรรมการพิจารณความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณี
สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุ
ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ
4. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ
ต่อไป
งานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย
1. นางยุพิน เรื องสุขสุด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิมา คาชมภู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบผูม้ ีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
2. ดาเนินการในการเสนขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. จัดทะเบียนผูไ้ ด้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เครื่ องราชอิสริ ยภรณ์ดิเรกคุณา
ภรณ์และผูค้ ืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
งานสวัสดิกาครู
1. นางฉอเลาะ โคสาสุ
2. นัดศรา พราหมณ์ชื่น
3. นางยุพิน เรื องสุขสุด
4. นางสาวจิราพร มณีจอม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดสวัสดิการให้กบั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. รายงานการปันผลประจาปี สวัสดิการกลุ่มและสวัสดิการโรงเรี ยน

