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สํานกังานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข ั �นพื �นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบา้นห้วยไคร้

คู่มือการบริหารงาน

บริหารงานบุคคล
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คำนำ 

 

คู่มือการบริหารงาน[บุคคลของโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างการบริหาร  แนวทางการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

จะส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน 

ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ

จัดทำคู่มือเป็นอย่างดียิ่ง 

 

         ผู้จัดทำ 
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สารบัญ 

 หน้า 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

ส่วนที ่๑ ข้อมลูทั่วไป ๑ 

ส่วนที ่๒ แนวทางการบรหิารงานบุคคล ๙ 

ส่วนที ่๓ คณะผู้จัดทำ ๑๓ 
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ส่วนที่ ๑ 

ขอมูลทั่วไป 
 

 โรงเร ียนบ านห วยไคร ที ่ต ั ้ ง  365 หม ู ท ี ่  1 ถนนพหลโยธ ิน ตำบลห วยไคร    อำเภอ 
แมสาย  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย  57220 โทรศัพท  053 – 763 010  โทรสาร  053-763 192  
e-mail - Banhuaikraischool365@ hotmail.com, Website www.banhuaikrai.ac.th สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีพื้นที ่ 14 ไร 3 ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการหมูที่ 1, 2, 6, 7, 10  และ11  ตำบลหวยไคร และนักเรียนในตำบลแมไร อำเภอแมจัน  
ตำบลแมฟาหลวง  อำเภอแมฟาหลวง  มาเขารับบริการ ในปการศึกษา 2562 ไดรับการควบรวมโรงเรียน   
บานสันยาว สันลิดไม  ตำบลหวยไคร  อำเภอแมสาย  เขามาเรียนรวมแบบครบทุกชั้นเรียนตามประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เรื่องการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ  ณ  
วันที่  4  มกราคม  2561  ทำใหมีเขตบริการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หมูบาน  ไดแก บานสันยาว  หมูที่ 3  
และบานสันลิดไม  หมูที่ 8  
 
 

ประวัติโรงเรียนบานหวยไคร 
  โรงเรียนบานหวยไคร เดิมมีชื่อเรียกวา  “โรงเรียนแมสาย 2” ตั้งอยูในบริเวณวัดหวยไครหลวง  
เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2475 โดยนายอาย  วงศธรรมา ไดชักชวนราษฎรในหมูบานรวมกันจัดตั้งโดยนิมนตพระ
ขันธ  จันทาพูน เปนครูและนับเปนครูคนแรกของโรงเรียน ตอมาไดซื้อที่ดินและกอสรางอาคารเรียนแบบ  
014  ขนาด 7 หองเรียน และยายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหมป พ. ศ. 2513 ซึ่งทาง
ราชการอนุญาตใหขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ป พ.ศ. 2515 ไดจัดสรางอาคารเรียนแบบ 003 
ขนาด 3 หองเรียน 
 ตอมาโรงเรียนบานหวยไครไดปรับปรุงและพัฒนาใหกาวหนามาเปนลำดับโดยมีการสรางอาคาร
เรียน  บานพักครูโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมูบาน เทศบาลตำบลหวยไคร  องคการ
บริหารสวนจังหวัด  การจัดงานประจำป  และงบประมาณจากทางราชการ  ปจจุบันโรงเรียนบานหวยไคร  มี
อาคาร  20  หลัง โดยแบงเปนอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารประกอบ  17 หลัง  และไดมีโครงการในการ
ปรับปรุงหองน้ำ  โดยรับบริจาคจากผูปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนไดหาทุนทรัพยในการซื้อที่ดินสำหรับการ
กอสรางอาคารฝกงาน ในปการศึกษา 2551 ไดรับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป รวมบริจาคสรางอาคาร
ประกอบ อีก 2 หลัง ไดแก อาคารศาลารวมใจและอาคารฝกงาน ในปการศึกษา 2551 จัดทำอาคารสหกรณ
รานคา ปรับปรุงสำนักงานธนาคารขยะรีไซดเคิล  และจัดทำที่ทำการธนาคารโรงเรียน ปการศึกษา 2552 
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในการสรางสวม 4  ที่นั่ง  1  หลัง ปรับปรุงหองประชุมพวงแสด และในปการศึกษา 
2553 ไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยเขมแข็งในการสรางโรงน้ำด่ืมอาร โอใหกับนักเรียน โดยไดรับ
ความอนุเคราะหการขุดเจาะน้ำบาดาลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล และปการศึกษา 2557 ไดงบประมาณปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคจามจุรี ปการศึกษา 
2559 ไดงบประมาณปรับปรุงซอมแซมเปลี่ยนหลังคาเมทัลซีท อาคาร แบบ  ชร. 017 และโรงอาหารอาคาร
กอสรางเอง 
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 ปจจุบันโรงเรียนบานหวยไครไดเปดชั้นเรยีนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 
3 โดยใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหวยไคร  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่ง
เปนหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนชั้นป และโรงเรียนยังไดจัดทำสาระเพิ่มเพื่อเปนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองตอสภาพแวดลอมในทองถิ่น และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความ
พรอมในการจัดการศึกษาไปสูคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด   
 
แผนที่และแผนผังของโรงเรียน 
 

- แผนผังบริเวณโรงเรยีนบานหวยไคร   อำเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
หมายเลข  1 สนามฟุตบอล   หมายเลข  12 หองประชุมพวงแสด  
หมายเลข  2   สนามบาสเก็ตบอล   หมายเลข  13  หองงานอาชีพ (กอท.) 
หมายเลข  3   ศาลารวมใจ   หมายเลข  14  หอง กอท.  
หมายเลข  4    อาคารอเนกประสงคจามจุรี  หมายเลข  15  บานพักครู 
หมายเลข  5     สนามฟุตซอล   หมายเลข  16  โรงผลิตน้ำด่ืม 
หมายเลข  6    หองสวม    หมายเลข  17   หองสวม 
หมายเลข  7    อาคารเรียน 1 กาญจนาภิเษก หมายเลข  18  หองสวม 
หมายเลข  8    หองดนตรี   หมายเลข  19 หองสวม 
หมายเลข  9    อาคารเรียน 4   หมายเลข  20    หองสวม 
หมายเลข  10   อาคารเรียน 7   หมายเลข  21    หองอาหารครู 
หมายเลข  11  โรงอาหาร    หมายเลข  22  สหกรณรานคา 
หมายเลข  23  โรงคัดแยกขยะ   หมายเลข  24  บอผลิตแกสชีวภาพ 
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แผนที่จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาโรงเรยีนบานหวยไคร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาํเภอเมืองเชียงราย 

โรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ 

เดนิทางตามลูกศร 
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สถานที่ต้ังทางภูมิศาสตร   
 โรงเรียนบานหวยไคร ตั้งอยูที่ 365 หมูที่ 1 ตำบลหวยไคร อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายอยูหาง
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 
110 มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ใกลเคียง ดังน้ี 
  ทิศเหนือ            ติดตอกับหมูบานสันตนปุย อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต                ติดตอกับหมูบานสันกอง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก      ติดตอกับหมูบานปาสักขวาง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก        ติดตอกับหมูบานหวยน้ำขุน อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ต้ังอยูภาคเหนือตอนบน เหนือสุดของประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  14  ไร  3  ตารางวา    
 โรงเรียนบานหวยไครมีเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จำนวน 8 หมูบาน คือ บานหวยไคร หมู 1  บานหวย
ไคร หมู 2  บานศาลาเชิงดอย หมู 6 บานหวยไครหลังตลาดหมู 7 บานหวยไครหลวงหมู 10  บานหวยไคร
เหนือหมู 11  บานสันยาว  หมู 3  และบานสันลิดไม  หมู 8  ในปการศึกษา 2562  มีนักเรียนจำนวน 540  
คน  
 นักเรียนโรงเรียนบานหวยไคร มีหลากหลายทางชาติพันธุ แบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
 1.  กลุมคนไทยพ้ืนราบ ไดแก คนพ้ืนเมือง  คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ     
 2.  กลุมคนไทยบนพ้ืนที่สูง ไดแก อาขา ลาหู ลีซอ มง เยา    
 3.  กลุมจีนคณะชาติ ไดแก อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮอ อพยพ และจีนฮอหลบหนีเขาเมือง  
 4.  กลุมผูพลัดถิ่นหลบหนีเขาเมือง ไดแก ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา  ชนเผาปะหลอง 
 

 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ตำบลหวยไคร มีพื้นที่ราบและที่ราบระหวางภูเขา ประชาชนสวนใหญจึงมีอาชีพทำการเกษตรไดแก 
ปลูกขาว ขาวโพด เสื่อกก สับปะรด ฯลฯ และการปศุสัตว  ไดแก กระบือ สุกร ปลา เปนตน 
 นอกจากนี้ประชากรสวนหนึ่งประกอบอาชีพคาขาย และการบริการรถขนสงนักทองเที่ยว เนื่องจาก
หมูบานหวยไคร อยูใกลกับแหลงทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่สวยงามและมีโบราณสถานที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร อันประกอบดวยพระตำหนักดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุงอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ วัดพระ
พุทธชินธาตุเจาดอยตุง พรอมทั้งแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ตามอำเภอรอบนอก 
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ขอมูลพืน้ฐาน 
  1.  ขอมูลครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   
 

ระดับชัน้ทีส่อน 

วุฒิทางการศกึษา/เพศ 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตร ี

ต่ำกวา 
ปริญญาตร ี

รวมทั้งสิน้ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
กอนประถมศกึษา - - - - - 2 - - - 2 2 
ประถมศึกษา - - ๒ ๓ ๒ ๕ - - ๔ ๘ 1๒ 
มัธยมศึกษาตอนตน - - - 1 ๔ ๔ - - ๔ ๕ 9 
บริหาร 1 - 1 - - - - - 2 - 2 

รวม ๑ - ๓ 4 ๖ 1๑ - - ๑๐ ๑๕ 2๕ 
           
 ๑.  พนักงานราชการ        1  คน 
 ๒.  ครูอัตราจาง              1  คน  
 ๓. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กเรียนรวม              1  คน 
 ๔. ลูกจางประจำ (ชางไฟฟา  4)       1  คน 
 
 2.  ขอมูลนักเรียน 

ขอมูลนักเรียนโรงเรียนบานหวยไคร  จำแนกตามระดับชั้นเรียน 
 

 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
จำนวน 12 ๑๗ 36 4๕ 5๐ 5๒ ๕๔ ๔๘ ๙๐ ๗๑ 8๑ 55๖ 
หอง 1 1 1 2 2 2 2 2 ๓ ๒ 2  20 

  

  
 ๓. ขอมูลทรพัยากรอ่ืน  
 ๓.1  ขอมูลอาคารสถานที่  
             1.  อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 
                      1.1   แบบ  ป  1  ก   1   หลัง 
                      1.2   แบบ  ชร. 017   1   หลัง 
                                     1.3   แบบ  สปช. 105/29   1   หลัง 
                      1.4   แบบ  สปช. 2/28   1   หลัง 
                                     1.5  อาคารอเนกประสงค    1   หลัง  
                                     1.6  อาคารอเนกประสงค    1   หลัง 
            2.  อาคารเรียน  (สรางเอง,  บริจาค) 
                       อาคารเรียนดนตรี   1   หลัง 
            3.  อาคารประกอบการ (สรางเอง, บริจาค) 



๖ 
 

                                      3.1  ศูนยหัตถกรรม   1   หลัง 
          3.2  โรงอาหาร   1   หลัง 
                                      3.3  โรงฝกงาน   1   หลัง 
                                      3.4  หองพยาบาล                                         1   หลัง 
                                      3.5  ศาลารวมใจ                                          1   หลัง 
                           4.  สวมแบบ สปช. 602/26,  601/24, 601/26, 603/29     8  หลัง 
    5.  สวมแบบมาตรฐาน               
               5.1  ชาย                                                         10   ที่น่ัง 
                      5.2   หญงิ                                                        10   ที่น่ัง 
           6.  สวม (สรางเอง,  บริจาค) 
           6.1  ชาย                                                     2  ที่น่ัง 
              6.2  หญิง                                                            2  ที่น่ัง   
                          7.  หองสมุด                                                                1  หอง 
                          8.  หองเรียนคอมพิวเตอร                                                 2  หอง 
                          9.  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร                                      2  หอง 
   
ทิศทางการพฒันาสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน  (Vision) 
 โรงเรียนบานหวยไครจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม ดำรงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข รอบรูเทคโนโลยี มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พรอมพัฒนาสูสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
            ๑. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 

 ๒. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พรอมพัฒนาสูอัจฉริยภาพตามความถนัด
และสนใจ 
 ๓. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการดำรงชีวิตอยางรอบดาน 
 ๔. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักด์ิศรีในวิชาชีพ  
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
 ๗. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู แหลงบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ๘. สงเสริมพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน 
 

 เปาหมาย  (Goal) 
 ๑. นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม เปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพ้ืนฐานความเปนไทยอยาง
มีความสุข 

 ๒. นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ  
เพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

 ๓. นักเรียนมีทกัษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๗ 
 

 ๔. นักเรียนมีทกัษะ และรูเทาทันการใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู 
 ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความมั่นคงและกาวหนาทางวิชาชีพ  
  ๖. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล 

   ๗. มสีภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและใหบรกิารแกผูเรียนตลอดจนหนวยงานชุมชน
ทองถิ่น 

 ๘. มีเครือขายความรวมมือในการสงเสริมพัฒนาการศึกษาอยางรอบดานและย่ังยืน 

 
  อัตลักษณ  
  นักเรียนดีวิถีพอเพียง (หวยไครวินัยดี มีความรับผิดชอบ) 
 
     เอกลักษณ 

 โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม นำความรู สูวิถีพอเพียง) 
 
วัตถุประสงคของคูมือบริหารงานบคุคล 
 ๑. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบาน             
หวยไคร 
 ๒. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 ๓. เพื่อเปนเครื่องมือที่จะชวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดเมื่อมีเหตุ
จำเปนที่ตองดำเนินการ 

 
 

ประโยชนที่จะไดรับ 
๑.  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.  ผูเรียนมีคณุภาพการเรียนรูที่ดี  เปนไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด 

 
ขอบเขตของคูมือการบรหิารงานบคุคล 
 ๑  ขอบขายการบริหารงบประมาณตามกฎกระทรวงวาดวยการกระจายอำนาจทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ขอที่ ๑ (๑) 
 ๒. ขอบขายการบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา   หมายถึง  ผูอำนวยการ  รองผูอำนวยการ  ครูผูสอน พนักงาน 

ราชการ  เจาหนาที่ธุรการ ลูกจางประจำ และลูกจางช่ัวคราวของ
โรงเรียนบานหวยไคร 

 ผูอำนวยการ   หมายถึง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยไคร 
 รองผูอำนวยการ   หมายถึง  รองผูอำนวยการโรงเรียนบานหวยไคร 
 ประถมศึกษาตอนตน    หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓  
 ประถมศึกษาตอนปลาย    หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 



๘ 
 

 มัธยมศึกษาตอนตน    หมายถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
 หัวหนาสายชัน้     หมายถึง  ครูผูสอนที่ไดรับการแตงต้ังใหทำหนาที่หัวหนาครูผูสอน 

ในแตละสายช้ัน  
 สายชัน้อนบุาล   หมายถึง  ช้ันอนุบาล ๒ - ช้ันอนุบาล ๓ 
 สายชัน้ประถมศึกษาตอนตน หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
 สายชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย หมายถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

สวนที่ ๒ 
แนวทางการบริหารงานบุคคล 

 
โครงสรางการบริหารงานบคุคล 

 
 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

รองผูอำนวยการสถานศึกษา 

หัวหนากลุมงานบริหารบุคคล 

หัวหนาสายชัน้อนบุาล หัวหนาสายชัน้ประถมศึกษาตน หัวหนาสายชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย 

ครูสายชัน้อนบุาล ครูสายชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย 

หัวหนาสายชัน้มัธยมศึกษา 

ครูสายชัน้ประถมศึกษาตอนตน ครูสายชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย 



๑๐ 
 

ขอบขายงานบริหารบุคคล 

 กลุมงานบริหารงานบุคคลมีขอบขายภาระงานที่ตองดำเนินการ  ดังน้ี 
 ๑.  การวางแผนอัตรากำลัง 
 ๒.  การจัดสรรอัตรากำลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
 ๔.  การเปลี่ยนตำแหนงใหสงูขึ้น 
 ๕.  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลอนเงินเดือน 
 ๗.  การลาทุกประเภท 
 ๘.  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 ๙.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 ๑๐.  การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 ๑๑.  การวางการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 ๑๒.  การอุทธรณละการรองทุกข 
 ๑๓.  การออกจากราชการ 
 ๑๔.  การจัดระบบและจดทะเบียนประวัติ 
 ๑๖.  การจัดทำบัญชีรายช่ือและใหความเหน็เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๑๗.  การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๘.  การสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ 
 ๑๙. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒๐.  การสงเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒๑.  การสงเสริมการขอใบอนุญาต 
 ๒๒.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒๓.  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน  และรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

บทบาทหนาทีข่องผูที่มีสวนเก่ียวของ 

จากขอบขายงานดังกลาวขางตนทางโรงเรียนจึงไดกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบานหวยไคร ในการดำเนินงานในกลุมงานบริหารงาน
บุคคล  ดังน้ี 
 

ผูอำนวยการโรงเรียน  

 มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 ๑.  บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  และขอบังคับ 
 ๒.  บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ๓.  นิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผล  การบริหารงบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๔.  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๕.  สรางขวัญ  กำลังใจ  และสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

รองผูอำนวยการโรงเรียน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 ๑.  บังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  และขอบังคับ 
 ๒.  บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ๓.  นิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผล  การบริหารงบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๔.  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๕.  สรางขวัญ  กำลังใจ  และสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ฝายงานการกำหนดตำแหนง  บรรจุ  แตงต้ัง  โยกยาย 

หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 ๑. วางแผนและกำหนดอัตรากำลังครูและบุคลากรตามเกณฑ ก.ค.ศ. 
 ๒. วางแผนการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง และปรับเปลี่ยนตำแหนงขาราชการครู และบุคลากร 
 ๓. เสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
 
 



๑๒ 
 

ฝายงานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
   

 หนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
 ๑. วางแผนการพัฒนาบุคลากรตามความถนัด สนใจ และหนาที่รับผิดชอบ 
 ๒. สงเสริมใหครูและบุคลากรใหไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 

ฝายงานเสริมสรางประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน   
   
 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑.  เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๒.  กำกับติดตามและนิเทศการปฏิบัติงาน 
๓.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน 

 
ฝายงานสงเสริมความกาวหนา  ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
   

 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 ๑. สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ วิทยฐานะ และการไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 ๒. เสริมสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ฝายงานเสริมสรางวินยัและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   

 หนาที่และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑.  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. ดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหนาที่ 

ฝายงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเครื่องราชอิสริยาภรณ 
   

 หนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
 ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอ และการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 
 
  
 

 
 

 



๑๓ 
 

สวนที่ ๓ 
คณะผูจัดทำ 

 
๑. นายสุพิษ  ชัยมงคล      ผูอำนวยการโรงเรียน                 ทีป่รึกษา 
๒.  นายวิเชียร  สแุกว  รองผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๓.  นายนพดล  ไขกา  ครู         กรรมการ 
๔. นายธนบดี  ปนตะ  พนักงานราชการ        กรรมการ 
๕. นางสาวมาริสา  เครื่องพนัส    คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
 


