
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล 
 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และได้กำหนดกรอบภารงานสอดคล้องกับการบริหารทรับยากรบุคคลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดบจัดทำ
กรอบภาระงาน 

 กรอบ  ภาระงาน  ดังนี้ 
1. สำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล   
2.  งานแผนงานของกลุ่มงานบุคคล    
3.  งานวางแผนอัตรากำลัง   
4. งานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร   
5.    งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.  งานสรรหา บรรจุ การย้าย โอน การออกจากราชการ งานพนักงานราชการและลูกจ้าง 
7.  งานวินัยและการรักษาวินัย   
8.   งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
9.  งานเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ   
10.  งานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 

  จากกรอบภาระงาน  สถานศึกษามีการกำกับติดตาม  และ โดยมี  
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษาของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

1. นายทรงศักดิ์  ชาวไพรผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางมนทกานต์  คำยาครูปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ                       

                        บุคคลและสัมพันธ์ชุมชน   
3.  นางสาวปัทมาพร  นนทะสีผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานบุคคล 

มีหน้าที่ 
      1. ให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายขอบข่าย  โครงสร้าง  ทิศทาง การพัฒนากลุ่มงานบุคคลตาม
เกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.กำหนด 
      2. กำกับดูแลการบริหารงานของกลุ่มงานบุคคลให้เป็นไปในกรอบและทิศทางที่โรงเรียนกำหนด 
      3. ให้คำปรึกษาแก่ครูผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานบุคคล   
      4. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
      5. วางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการวางแผนอัตรากำลังของงานบุคคล 
      6. งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายต้นสังกัดกำหนด 
2. สำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล  ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
2.2 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่  
 1. ปรับปรุงสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการห้อบุคคล อาคารชั่วคราว ให้เอ้ือต่อการประสานงาน 
 2. จัดระบบงานสารบรรณและประสานงานกลุ่มสาระ/กลุ่มบริหารงาน/ระดับชั้น 
 3. จัดระบบเอกสารงานธุรการ  รับส่งหนังสือราชการของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล   
 4.  ดูแลและจัดสำนักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามนโยบาย 5 ส  โดยจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมง่าย 
สะดวกต่อการบริการบุคลากรในโรงเรียน 



 5. ควบคุมดูแล และกำกับติดตาม โต้ตอบ เอกสาร ของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล  เกิด 
ประสิทธิภาพต่อสถานศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีระบบ 
 6. ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกตามภาระงาน 
กลุ่มงานบุคคล  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.  งานแผนงานของกลุ่มงานบุคคล   ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
3.2 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
3.3 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู เลขานุการ 

 

มีหน้าที่    
 1.  กำหนดนโยบายขอบข่าย  โครงสร้าง  ทิศทาง การพัฒนาบริหารงานบุคคล   
 2.  กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปในกรอบ และทิศทางท่ีโรงเรียนกำหนด 
 3.  ให้คำปรึกษาแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกลุ่มงานที่ได้รับผิดชอบทุกงาน 
 4.  นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล พร้อมให้คำปรึกษาแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคล ใน
ภาระงานที่ได้รบัผิดชอบ 
 5.  นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนทุกคนในการดำเนินงานระเบียบของการบริหารงาน
บุคคล 
 6.  นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลงานในขอบข่ายของภารกิจที่ครูต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายบัญญัติ 
 7.  นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนครูผู้ไม่มีวันลา  โครงการครูดีศรี น.พ.  
โครงการหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา  โครงการครูดีเด่นของคุรุสภา  โครงการผู้บริหารดีเด่นของคุรุสภา  
โครงการรางวัลพระพฤหัสบดีของ สกสค. 
      8.  งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายต้นสังกัดกำหนด 
4  งานวางแผนอัตรากำลัง  ประกอบด้วย  

4.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
4.2 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่  
 1. วิเคราะห์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 2. จัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้น ระยาปานกลาง และระยะยาว (ระยะ 10 ปี)     
 3. กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง       
 4. ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. ประเมินผลการดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง  
 6. จัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังทุกตำแหน่ง  
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 



5 งานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร  ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
5.2 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู ผู้ช่วย 
5.3 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ เลขานุการ 

มีหน้าที่  
 1. จัดทำแผนการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียน โดยจัดให้มีโครงการ / กิจกรรม / งานการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน 
 2. มีการปฐมนิเทศ และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรใหม่  
 3. ดำเนินการตามระเบียบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียม   
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและ รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความ
พร้อม และพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณีต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. การนิเทศภายใน และจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน                                                                              
 5. การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน 
 6. การส่งบุคลากรไปอบรม / ประชุมสัมมนา / ศึกษาเพ่ิมเติม / ศึกษาดูงาน 
 7. การส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและให้มีจริยธรรม 
 8. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning Community 
 9. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 10. มีการการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ 
 11. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตลอดจนการนำผลการประเมินมาใช้ในการ 
ปรับปรุงพัฒนาและจัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  
 12. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ จนเกิดความ
เชื่อมั่นศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง เช่น กิจกรรมครูดีศรี น.พ. สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS)  
 13. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการโรงเรียนครูผู้ไม่มีวันลา โครงการครูดีศรี น.พ.  โครงการหนึ่งแสนครูดีของคุรุ
สภา โครงการครูดีเด่นของคุรุสภา โครงการผู้บริหารดีเด่นของคุรุสภา  โครงการรางวัลพระพฤหัสบดีของ 
สกสค. และอ่ืน ๆ 
 14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
6  งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย  

6.1 นางมนทกานต์  คำยา ครุปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้า 
6.2 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองหัวหน้า 
6.3 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
6.4 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู เลขานุการ 

 

มีหน้าที่   
 1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. แจ้งเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามกฎ กคศ.และกศจ. ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน   



 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา  
 4. รวบรวบข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒ พิจารณา 
 5. แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา
ทราบ พร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือน     
 6. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  
7   งานสรรหา บรรจุ การย้าย โอน การออกจากราชการ งานพนักงานราชการและลูกจ้าง ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
7.2 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู เลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
       1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอคำร้องขอย้าย โอน ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานพนักงานราชการและลูกจ้าง 
 4. ดำเนินการด้านธุรการการจ้าง การดูแลติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักการภารโรงพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ คนสวน ยามรักษาความปลอดภัย โดยให้มีการกำกับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
8  งานวินัยและการรักษาวินัย  ประกอบด้วย  

8.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
8.2 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
8.3 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู เลขานุการ 

มีหน้าที่  
 1. รวบรวม จัดเก็บระเบียบ แนวปฏิบัติ ด้านวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เป็นระบบสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นปัจจุบัน 
 2. การส่งเสริม กำกับ ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานของครูให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
9 งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย  

9.1 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประวัติ หัวหน้า 
9.2 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่  
 1. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  



 2. จัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
มาใช้ในการดำเนินการ เช่นการจัดเก็บทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิคสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 3. จัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ หลักฐานการลา  
หลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักฐานการปฏิบัติงานเวรยาม และหรือหลักฐานการขออนุญาต
ปฏิบัติราชการต่าง ๆ 
 4. ดำเนินงานการด้านธุรการเรื่องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 5. ดำเนินการเรื่องการขอเครื่องราชย์ และจัดทำทะเบียนผู้ได้รับราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด        
 6. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
 7. การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง    
 8. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง     
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
      
10 งานเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ  ประกอบด้วย   

10.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
10.2 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
10.3 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู เลขานุการ 

    

มีหน้าที ่ 
 1. ประชาสัมพันธ์ / สำรวจข้าราชการครู ที่อยู่ในเกณฑ์ ขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ   
 2. ให้ข้อมูลสารสนเทศหลักฐานและวิธีการแก่ข้าราชการครูที่จะขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ   
 3. รวบรวม จัดส่งหลักฐานการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ ถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  
 4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำผลงานวิชาการ สำหรับผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป  
 5. ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการเข้ารับการพัฒนางานเพ่ือมีและเลื่อนวิทยฐานะ  
  
11.  งานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประกอบด้วย 

11.1 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี      ครู  หัวหน้า 
11.2 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที ่ 
 1. จัดทำคำสั่ง และแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
 2. รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการของบุคลากรแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 
 3. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยามประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
 
  



12 งานสวัสดิการบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ  ประกอบด้วย  
12.1 นางสาวปัทมาพร  นนทะสี      ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้า 
12.2 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี       ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
12.3 นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู เลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ 
 1. จัดของเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ แก่ข้าราชการครู  ลูกจ้าง และบุคลากร 
ทางการศึกษา  ได้แก่ เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น การสำเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น การเยี่ยมคลอด ขึ้นบ้านใหม่  
วันคล้ายวันเกิดและอ่ืน ๆ ตามโอกาสทางสังคม  
 2. ให้บริการและสิทธิประโยชน์ ยกย่องชมเชย ให้เกียรติ     
 3. การส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข       
 4. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมอ่ืน ๆ 
 
 
 
 


