
 
 

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 พรรณนางานของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางใน

การทำงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียนและการบริหารงานต่อไป 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 
 

คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

- การวัดและประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- การนิเทศการศึกษา 

- การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 

- การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชนและหน่วยงานอื่น 

- ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

      

 
 

 
 

- การวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

- วินัยและการรักษาวินัย 

- การออกจากราชการ 

- งานแฟ้มประวัติและสถิติการลา 

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

 
 

 
- การจัดทำและเสนอขอ

งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

- การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

- การใช้เงินและผลการ
ดำเนินการ 

- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

- การบริหารบัญชี 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคคล 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสุเทพ ไผ่ล้อม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 

- งานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและเครือขา่ย

ข้อมูลสารสนเทศ 
- การจัดระบบบรหิารและพัฒนา

องค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโมผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

ในระบบ ภายนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 

- การบริการสาธารณะ 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
- การแนะแนวการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
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แผนภูมิการบริหารงานบุคคล 

นายสุเทพ ไผล่อ้ม 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ 

นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลวงัสมบูรณ์ 

ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
หวัหนา้งานบริหารฝ่ายบุคคล 

การวางแผนอตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง 
รองฯพชัราภรณ์ เดชสุภา 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นางจุฬารัฐ วงษค์  านา 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ย้าย/โอน 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นายโชคชยั ทศกรณ์ 
นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การอบรม ศึกษาดูงาน 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นางกาญจนา พงษรั์กษ ์
นางสาวปฏิมา ค าชมภู 
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
รองฯพชัราภรณ์ เดชสุภา 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นายโชคชยั ทศกรณ์ 

 

วินัยและการรักษาวินัยการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ 
นางยพุิน เรืองสุขสุด 
นางสาวสุนิสา สัมโมทย ์
เวรประจ าวัน/เวรรักษาการณ์ 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นางสาวภีมพีรยา สวา่งสาลี 

การลาออกจากราชการ/การ
อุทธรณืและร้องทุกข์ 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นางยพุิน เรืองสุขสุด 

แฟ้มประวัติและสถิติการลา 
นางยพุิน เรืองสุขสุด 
นางจุฬารัฐ วงษค์  านา 
นางลออ คงกระพนัธุ์ 

เล่ือนขั้นเงินเดือน 
รองฯพชัราภรณ์ เดชสุภา 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นางกาญจนา พงษรั์กษ ์

งานสวัสดิการครู 
นางฉอเลาะ โคสาสุ 
นางยพุิน เรืองสุขสุด 
นางสาวจิราพร มณีจอม 

งานเคร่ืองราชอสิรืยาภรณ์ 
นางยพุิน เรืองสุขสุด 
นางสาวปฏิมา ค าชมภู 

การขอใบอนุญาตฯ 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
นางสาวนิภารัตน์ ถาดทอง 

ส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะ 
รองฯพชัราภรณ์ เดชสุภา 
ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
บทบาทและหนา้ท่ีของรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคล 
นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา 
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในขอบข่าย ดงัน้ี 

1. เป็นท่ีปรึกษาของผูอ้  านวยการโรงเรียน เก่ียวกบังานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียน เม่ือผูอ้  านวยการโรงเรียนไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้
3. การจดัท านโยบายและแผน 

3.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานของโรงเรียนและงานบริหารบุคคล 
3.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนงานบุคคล และปฏิทิน

ปฏิบติังาน 
3.3 การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติั เก่ียวกบังานดา้นบริหารบุคคลของโรงเรียน 

4. ดูแล ก ากบัควบคุมการปฏิบติังานการบริหารงานบุคคล การวงแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่งการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและปฏิบติั
ราชการและส่งเสรมการมีวินยั และการรักษาวินยัรวมถึงการออกจากงาน หรือออกจากราชการ ให้
ด าเนินไปอยา่งมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน 

5. ดูแล ก ากบัควบคุมการปฏิบติังานของขา้ราชการครู พนกังานบริการ ลูกจา้งประจ าและลูกจา้ง
ชัว่คราว ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์กบัสถานศึกษา 

6. ก ากบั ติดตาม ควบคุม ดูแลงานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพื่อใหท้ราบขอ้มูลในจุดเด่น จุดดอ้ยท่ีจะพฒันาและปรับปรุงงในโอกาสต่อไป 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี   หวัหนา้กลุ่มงานบริหารบุคคล 

2. นางายพุิน เรืองสุขสุด   รองหัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

3. นางฉอเลาะ โคสาสุ   กรรมการ 

4. นางจุฬารัฐ วงษค์  านา   กรรมการ 

5. วา่ท่ี รต.หญิงจนัทรเพญ็ สันติเวทยว์งศ์ กรรมการ 

6. นางสาวปฏิมา ค าชมภู   กรรมการ 

7. นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์   กรรมการ 
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8. นายโชคชยั ทศกรณ์   กรรมการ 

9. นางสาวสงกรานต ์กาญก่ิงไพร  กรรมการ 

10. นางนดัศรา พราหมณ์ช่ืน   กรรมการ 

11. นางสาวสุนิสา สัมโมทย ์   กรรมการ 

12. นางสาวนิภารัตน์ ถาดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในขอบข่าย ดงัน้ี 

1. เป็นท่ีปรึกษาของรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัแผนงานต่างๆตลอดจนเสนอแนะ
ความเห็นในการพฒันาและปรับปรุงงาน 

2. พิจารณางานหรือโครงการท่ีงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีขอจดัท า 

3. ช่วยเหลือ ติดตามดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมท่ีไดบ้รรจุไวใ้นแผนปฏิบติั
การของโรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

กลุ่มงานตามขอบข่าย กลุ่มบริหารงานบุคคล 

การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

ประกอบดว้ย 
1. นางสาวพชัราภรณ์ เดชสุภา  ประธานกรรมการ 
2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี   กรรมการ 
3. นางจุฬารัฐ วงษค์  านา   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 
2. จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. น าเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบต่อ กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั 
4. น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/ย้าย/โอน ประกอบด้วย 

1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  ประธานกรรมการ 
2. นายโชคชยั ทศกรณ์  กรรมการ 
3. นางสมเกียรติ ดดัตนรัมย ์  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครู
ผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. การบรรจุแต่งตั้งผูช้  านาฐการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง 
3. การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นทีการศึกษาอ่ืน 
4. การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขา้ราชการ 

 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
การอบรมศึกษาดูงาน ประกอบดว้ย 

1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์  กรรมการ 
3. นางสาวปฏิมา ค าชมภู  กรรมการและเลขานุการ 

ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรต ิประกอบด้วย 
1. รองฯพชัราภรณ์ เดชสุภา  ประธานกรรมการ 
2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  กรรมการ 
3. นายโชคชยั ทศกรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จดัท าระเบียบกฎเกณฑ ์วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร 

2. จดัท าแผนหรือโครงการส าหรับงานอบรม ศึกษา ดูงาน 
3. ออกค าสั่งโรงเรียนใหข้า้ราชการและบุคลากร ไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน 
4. ก ากบัติดตามใหข้า้ราชการครู ท่ีไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน รายงานผลการไปราชการให้

ผูอ้  านวยการทราบ เพื่อสั่งการต่อไป 
5. รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศ การไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน เพื่อสรุผลรายงาน 
6. ประสานหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน ใหเ้กิดความชดัเจน 
7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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วินัยและการรักษาวินัย 
สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 

1. นางยพุิน เรืองสุขสุด  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุนิสา สัมโมทย ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าทท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 จดัท าสมุดลงเวลาปฏิบติัราชการ 
เวรประจ าวัน/เวรรักษาการ ประกอบด้วย 

1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภีมพีรยา สวา่งสาลี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 จดัท าค าสั่งอยูเ่วรประจ าวนั เวรวนัหยดุ และเวรรักษาการณ์ 
 
การลาออกจากราชการ ประกอบด้วย 

1. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี  ประธานกรรมการ 
2. นางยพุิน เรืองสุขสุด  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วย ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน 
2. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
แฟ้มประวัติและสถิติการลา/เล่ือนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วย 

1. นางยพุิน เรืองสุขสุด  ประธานกรรมการ 
2. นางจุฬารัฐ วงษค์  านา  รองประธาน 
3. นางลออ คงกระพนัธุ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลกูจา้ง 
2. รายงานสรุปวนัลาไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1  
 
เล่ือนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วย 

1. รองฯพชัราภรณ์ เดชสุภา   ประธานกรรมการ 
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2. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดี   รองประธาน 
3. นางกาญจนา พงษรั์กษ ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
2. คณะกรรมการพิจารณความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี

สั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตอ้งช้ีแจงเหตุ
ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบ 

4. รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 เพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงในทะเบียนประวติั
ต่อไป 

 
งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ประกอบด้วย 

1. นางยพุิน เรืองสุขสุด   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปฏิมา ค าชมภู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัครบ สมควรไดรั้บการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
2. ด าเนินการในการเสนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลาแก่

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
3. จดัทะเบียนผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา เคร่ืองราชอิสริยภรณ์ดิเรกคุณา

ภรณ์และผูค้ืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 

งานสวัสดิกาครู 
1. นางฉอเลาะ โคสาสุ   ประธานกรรมการ 
2. นดัศรา พราหมณ์ช่ืน   กรรมการ 
3. นางยพุิน เรืองสุขสุด   กรรมการ 
4. นางสาวจิราพร มณีจอม   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จดัสวสัดิการใหก้บัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. รายงานการปันผลประจ าปีสวสัดิการกลุ่มและสวสัดิการโรงเรียน 


