
การบริหารบุคคล ประกอบด้วย 

 

1.  โครงสร้างการบริการงานบุคคล 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  

นายประยงค์ ศรีสันเทียะ 

หัวหน้างานบุคลากร 

นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

นายประจักษ์ โชติช่วง 

นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว 
 

งานธุรการฝ่ายบุคลากร 

นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม 

นางสาวเยาวรัช ทองลิ่ม 

งานพัฒนาและส่งเสริม             
วิชาอาชีพครูบุคลากร 

นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม 

นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว 

ส่งเสริมการท างานและ
สวัสดิการ ครูบุคลากร 

นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม 

นายประจักษ์ โชติช่วง 



2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม, นายประจักษ์ โชติช่วง, นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. วางแผนงาน/โครงการฝ่ายของบุคคลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับงานแผนงาน  
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคล ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
3. จัดเตรียมเอกสาร คู่มือการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการแก่ครู และประชาสัมพันธ์  
4. ก ากับดูแลการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานบริหารบุคคล  
5. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรการบริหารงานบุคคล  
6. พิจารณาหนังสือเข้า หนังสือออก ควรให้ผู้ใด ฝ่ายใดรับผิดชอบต่อไป ส่งตามก าหนดเวลา  

และกลั่นกรองงานก่อนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ยึดระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
7. ควบคุมดูแล ด าเนินงานเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล การโต้ตอบหนังสือในเรื่องบุคคล บริการชุมชน 

ควบคุมบัญชี วันลา มาสาย ของครู รวมถึงเรื่องที่เก่ียวกับผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด  
8. ด าเนินการพิจารณา แนะน าในเรื่องการเบิกจ่ายเงินฝ่ายบุคคล  
9. วิเคราะห์ บันทึก สรุป หนังสือราชการและน ามาเป็นข้อมูลประกอบการบริหาร  
10. การประเมินผลงานฝ่ายบุคคล  
11. วางแผนงาน/โครงการของฝ่ายบุคคลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ  
12. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย  
13. การประเมินผลงานบุคคลากร  
14. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานบุคคลากร  
15. วางแผนงานบุคคลและร่วมจัดระบบการบริหารงานฝ่ายบุคลากร  
16. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล  
17. พิจารณาการลาของข้าราชการครู  
18. การวางแผนอัตราก าลังการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
19. การด าเนินการทางวินัยการอุทรณ์ ร้องทุกข์  
20. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ธุรการฝ่ายบุคลากร ประกอบด้วย  
นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม, นางสาวเยาวรัช ทองลิ่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. รับตอบหนังสือราชการของการบริหารงานบุคคลในส่วนที่รับผิดชอบ  
2. รับแฟ้มเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ บันทึกผ่านเสนอหัวหน้างานบุคลโรงเรียน ฝ่ายบุคคล 

ตรวจสอบก่อนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน และรับแฟ้มเอกสารดังกล่าวคืนเมื่อผู้อ านวยการลงนาม หรือสั่งการ
แล้วส่งคืนฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บเข้าเรื่อง  

3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายบุคคล  
4. ต้อนรับทั่วไปทั้งในและนอกสถานที่ และหน่วยงานที่มาติดต่อราชการ ที่ต้องมี                

การเตรียมการ ข้อมูลและบุคลกรที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  
5. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสวัสดิการครูในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการแก่ครู 

และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  



6. เตรียมการฝึกอบรมครู การสัมมนา เพ่ือพัฒนาครูและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
เรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

7. จัดท าเอกสารบัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการ มาสาย ขาด เพ่ือเสนอผู้อ านวยการ
และ การลาทุกประเภท  

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย และประสานงานบุคลากร  
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
10. การมอบหมายงานของบุคลากร การย้าย  

พัฒนาครูและส่งเสริมวิชาชีพครู  
นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม, นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ด าเนินการประสานงานนักศึกษาฝึกสอน MOU ฝึกภาคปฏิบัติ  
2. การประเมินเพ่ือเพ่ิมวุฒิการเลื่อนวิทยฐานะ  
3. การฝึกอบรมครู การสัมมนา เพ่ือพัฒนาครูและ พัฒนาความรู้ความสามารถ                      

เรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
4. งานส่งเสริมและประเมินบุคลากรเพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานเอกชนหรือ 

ราชการที่เชิญเข้าประกวดแข่งขัน  
5. ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย ด าเนินการประเมิน ประสานงาน ส่งเสริมการท างานของ 

ครูผู้ช่วย  
6. สร้างขวัญก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ เช่น การมอบรางวัล และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 

ครูที่มีผลงาน ครูปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่าง  
7. เตรียมการประชุมบุคลากรประจ าเดือน ประสานงานบุคลากร เตรียมวาระ          

การประชุม เตรียมสถานที่ และอ่ืน ๆ พร้อมทั้งรายงานการประชุม  
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

งานส่งเสริมการท างาน สวัสดิการครูและบุคลากร  
นางนวลลัษณ์ บ ารุงหนูไหม, นายประจักษ์ โชติช่วง หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
2. การลาออก การถึงแก่กรรม และเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและลูกจ้าง  
3. จัดท าทะเบียนประวัติครู อาจารย์ ลูกจ้างประจ า บุคคลากร  
4. รายงานการโอน ย้าย เปลี่ยนชื่อ สกุล การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ า 
5. รายงานข้าราชการ หรือลูกจ้างเสียชีวิต  
6. รายงานการแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การออกค าสั่ง 

การจัดท าบัญชีบุคลากร  
7. การด าเนินงานเรื่องใบประกอบวิชาชีพ  
8. รายงาน/รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติราชการครู  
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  


