
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ปีงบประมาณ 2564 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
อ ำนำจหน้ำที่ 

1. กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล   
          หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มีดังนี้ 

1.   รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

2.  วิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง 
3.  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 
4.  เสนอแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำน

ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.  จัดท ำวำระกำรประชุม  บันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

 
     2.  กำรจัดอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเก่ียวจ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมสำขำ 

2.  เสนอควำมต้องกำรจ ำนวนและอัตรำ ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำจ ำแนกตำมสำขำ ตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
     3.  กำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง 
หน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 

1.  เสนอควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 

2.  ด ำเนินกำรสรรหำและจัดจ้ำงบุคคลปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอัตรำจ้ำงประจ ำและอัตรำจ้ำงชั่วครำว 
และพนักงำนรำชกำรตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดโดยผ่ำนควำมเห็นของกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำด้วยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
          3.  แจ้งภำระงำนมำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพและเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นลำยลักษณ์อักษร แจ้งภำระงำน
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ หรืออัตรำจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร 



       4.  ด ำเนินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

5.  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน ตำมแบบประเมินที่
ก.ค.ศ.ก ำหนดและในกำรประเมินแต่ละครั้งให้ประธำนกรรมกำรแจ้งผลกำรประเมิน  ให้ครูผู้ช่วยและผู้มี
อ ำนำจตำมมำตรำ 53 ทรำบและในส่วนของพนักงำนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ 2 
ครั้ง 

6.  รำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มแล้วแต่
กรณีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
      4.  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเลื่อนเงินเดือน 
หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  ประกำศเกณฑ์กำรประเมิน และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้แก่ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครู ในระดับสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 

3.  รวบรวมข้อมูลพร้อมควำมเห็นของผู้มีอ ำนำจในกำรประเมินและให้ควำมเห็นในกำรเลื่อนเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  2. พิจำรณำ 

4. จัดท ำเอกสำรค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในฐำนะผู้มีอ ำนำจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 
     5.  กำรลำทุกประเภท 
 หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  จัดท ำเอกสำรใบลำ สรุป รำยงำนเสนอขออนุญำตต่อผู้บังคับบัญชำ 
2.  เสนอเรื่องกำรขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำต่อให้ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือทรำบแล้วแต่กรณี 
 
     6. กำรจัดท ำมำตรฐำนภำระงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและดัชนีชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  



2.  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อ 1 

3.  น ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ 
4.  รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้องขอได้รับทรำบ 

 
1. กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

     หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  จัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องจรรยำบรรณวิชำชีพครู กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
2.  จัดท ำเอกสำรรวบรวมข้อมูล กรณีมีมูลควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ ก ำหนด 

และรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำแล้วเสนอต่อผู้มี 
อ ำนำจตำมกฎหมำยก ำหนด 

3.  รำยงำนผลกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำตำมล ำดับ
แล้วแต่กรณี ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
 
       8.  กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 
       หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  จัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
2.  ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำและลูกจ้ำงในสถำนศึกษำ 
3.  รับเรื่องกำรแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 

 
9.  กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  ด ำเนินกำรในกำรขอเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่อเสนอผู้มีอ ำนำจตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำย
ก ำหนด 

2.  จัดท ำทะเบียนผู้ที่ได้รับเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
 
10.  กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 



  2.  ให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

3.  รวบรวมแบบเสนอขอรับกำรประเมินและรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของผู้เสนอ
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือ
ด ำเนินกำร 
           4.  พัฒนำระบบกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 
 
11.  กำรส่งเสริมพัฒนำและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

1.  ส่งเสริมกำรพัฒนำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพ 
และประสิทธิภำพ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและคุณภำพกำรศึกษำ 

2.  จัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3.  ด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผนที่ก ำหนด 
4.  สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี

ผลงำนดีเด่นและมีคุณงำมควำมดีตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดหรือตำมควำมเหมำะสม 
 
12.  งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ คือจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำน เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำง
สื่อสำรต่ำงๆของโรงเรียน 

  
นโยบายคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล 
 โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ มุ่งพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

2. ส่งเสริมข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกำรให้ได้พัฒนำตนเองเต็มศักยภำพ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ สู่ครูมืออำชีพ 

3. สร้ำงขวัญและก ำลังใจ สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค เป็นองค์กรแห่งควำมสุข 
4. ส่งเสริมให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 
5. บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  

กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในโรงเรียนขอนหำดประสรรค์ 
 โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ แบ่งกลุ่มบริหำรงำนออกเป็น 5 ฝ่ำยงำน คือ 

1. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 



3. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
4. กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 
จ ำนวนอัตรำก ำลัง 
    โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ มีอัตรำก ำลัง ทั้งหมด 19 คน ดังนี้ ผู้อ ำนวยกำร  1 คน ข้ำรำชกำรครู  
13 คน ครูอัตรำจ้ำง 3 คน ธุรกำร 1 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง นักกำร 1 คน 
 
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 

แผนยุทธศำสตร์   
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
1. ส่งเสริมให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ

วิชำชีพ 
2. ส่งเสริมข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกำรให้ได้พัฒนำตนเองเต็มศักยภำพ ตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ สู่ครูมืออำชีพ 
3. สร้ำงขวัญและก ำลังใจ สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค เป็นองค์กรแห่งควำมสุข 
4. ส่งเสริมให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 
5. บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


