
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
---------------------------------------------------- 

 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัตขิ้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแหง่ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) อีกทั้งยังสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานในจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวคิดและ
ทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA) มา
กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 

  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามจึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม  ดังนี ้
   

  วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม  เขต 1 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความโปร่งใส และมี
คุณธรรม 
 

  วิสัยทัศน์   
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน 

ของความเป็นไทย 
 

  พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
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3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคณุลักษณะใน 

ศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง 

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจดัการศึกษาทุก 

ระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  1) ด้านการวางแผนอัตรากำลังคน 2) ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 5) ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 6) ด้านการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 7) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและรกัษาวินัยของบุคลากร ดังนี ้
 

1.  ด้านการวางแผนกำลังคน 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา และใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษาและโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับความ
ต้องการอัตรากำลัง เพื่อจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน และใชใ้น
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง 
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส 
 

 2.  ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบตัิงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 
(Merit  System) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1  จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
   2.2  ดำเนินการสรรหา ลูกจ้างช่ัวคราว  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
กำลังคน 
   2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรผูม้ีความรู้ความสามารถและ
หลากหลาย เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
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 3.  ด้านการพฒันาบุคลากร 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการวางแผนบุคลากรเตรียมความพร้อมของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พฒันาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
แผนการปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากรประจำปีให้สอดคล้องตามความจำเป็น
และความต้องการในการพฒันาของบุคลากรในสังกัด 
   3.2 นำระบบสารสนเทศเพือ่ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงาน
พัฒนาบุคคล  
 

 4.  ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชพี 
   โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างเสริม
ขวัญกำลังใจ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1  สร้าง/เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรให้เกดิการสั่งสมประสบการณ ์
และผลงาน เปน็ผู้มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมในการแตง่ต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
   4.2  มีการวางแผนและหลักเกณฑ์มาตรฐาน การเลื่อนวิทยฐานะ/เลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
การโอน การย้าย อย่างเป็นธรรมและรกัษาสิทธิของบุคลากร จะต้องคำนึงถึงผลงานของบุคลากรที่ผ่านมา  
โดยบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นควรจะได้รับโอกาสมากกว่า 
   4.3 จดัเตรียมและพฒันาผูมี้ศกัยภาพใหพ้ร้อมทดแทนต าแหน่งเป้าหมาย อันเป็น
ตำแหน่งที่มีความสำคัญของสว่นราชการ เพื่อรองรับการสูญเสียกำลังคนตามโครงสร้างอายุราชการ 
   4.4  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มผีลงานดีเด่น  
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์ และการสั่งสมความรู ้ทักษะและสมรรถนะ 
และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหวา่งบุคลากรกับโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 5.  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 
  โรงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  5.1 ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำ
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  5.2  กำหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ตามประเพณี วัฒนธรรม การปรับปรงุสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพนัธ์และความสามัคคีที่ดี
ของบุคลากร 
 

 6.  ด้านการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรในสังกัด โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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  6.1  ได้จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา   
ปีการศึกษา 2565 บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งนับว่ามีประโยชนต์่อหน่วยงาน  
ทั้งนี้การที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
(ครูผู้สอน) ลกูจ้างชั่วคราวผู้สอน ในแต่ละวชิา ข้อมูลสาขาวิชา ครูที่ไปช่วยและมาช่วยราชการ ข้อมูลผู้
เกษียณอายุราชการ ถือวา่เป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตครูและให้ได้ครคูรบ 
 

 7.  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้
   7.1  การประเมินผลการปฏบิัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และเป็นไปตามกำหนดเวลา 
   7.2  ผลประเมินที่ดีจะทำใหพ้นักงานเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน  
ช่วยเพิ่มความมั่นใจและมุ่งมัน่ในการทำงานได้อีกด้วย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 8.  ด้านการสง่เสริมจริยธรรมและรักษาวนิัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรกัษาวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดงันี้ 
   8.1  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
   8.2  การปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน สอดคลอ้งตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การ
ให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวม 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่     1   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
                                                                   (นายสมยศ พรเพ็ง) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม                                                                   

ที ่        พิเศษ/2565                                       วันที ่    1    พฤษภาคม   2565 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                             
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
                          

ข้อเท็จจรงิ 
เพื่อเป็นการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรปูประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) สำหรับใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และ
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั(Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
        

  ข้อเสนอ/ข้อพจิารณา 
  เห็นควร ดำเนินการ ดังนี ้
  1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังคำสั่งทีแ่นบ 
  2. เชิญคณะกรรมการตามคำสั่ง เข้าร่วมประชุม ในวันที ่28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
       

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
 
 
                                                              

 
                                                       (นางมัทนา รัตนพลแสน) 
             ตำแหนง่ ครู ชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม                                                                      

ที ่       พิเศษ/2565                                    วันที ่    1   พฤษภาคม  2565 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                             
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
                          

ข้อเท็จจรงิ 
ตามที่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายบรหิาร 

ทรัพยากรบุคคล ของ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565– 2566 ตามคำสั่งที ่
เปลีย่นให้เป็นคำสั่ง ของโรงเรียน  247/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 และเชญิคณะกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมในวันที ่31 มีนาคม 2565 น้ันคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทานโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ เสร็จสิ้นแลว้ 
        

  ข้อเสนอ/ข้อพจิารณา 
  เห็นควร ดำเนินการ ดังนี ้

1.  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตามประกาศฯ ที่เสนอมาพรอ้มนี ้
  2. แจ้งเวียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ 
  3. เผยแพรท่างเว็บไซต์ของ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
       

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
 
 
                                                           

 
                                                       (นางมัทนา รัตนพลแสน) 
             ตำแหนง่ ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
ที่       101 /2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจดัทำนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

ประจำปีงบประมาณ  2565 - 2566    
……………………………………………………………… 

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  มีกำหนดจัดทำนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับภารกิจตามแผนการปฏริูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายและ 
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน ์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
รวมทั้งผลการดำเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จากการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 

  เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ์ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
งบประมาณ  2565 - 2566 ให้มีความสมบูรณ ์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประกอบด้วย  

  1. นายสมยศ พรเพ็ง                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                     ประธานกรรมการ  
      ๒. นางกิติกานต ์สารมาคม             รองผู้อำนวยการโรงเรียน                    รองประธานกรรมการ 
    3. นางศิริลักษณ ์ทองบุ                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                               กรรมการ 
    4. นางมัทนา รัตนพลแสน              ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
    5. พ.อ.อ.เสมอ มะปัญญา               ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
    6. นางอุไพวรรณ นามใสย์              ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
    7. นางกานดา เวียงบาล                  ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
    8. นางภาสวรรณ ศรีกุละคร            ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
    9. นางวีรสดุา ด้วงคำจันทร์             ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
    10. นายมนตรี นันไชย                   ครูชำนาญการพิเศษ                             กรรมการ 
    11. นางสหพร วิมุกตานนท์            ครูชำนาญการ                                     กรรมการ 
    1๒. นางสาวกุลธิดา ภูผายาง           ครูผู้ช่วย                                             กรรมการ 
    13. นายอภิไธย ทองใบ                    คร ู                                                 กรรมการและเลขานุการ 

 



    14.นางสาวกัญจน์ชญา ทองคำ         คร ู                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    15. นางสาวพิมลพร ฤทธสิิงห ์          คร ู                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่    
      1. กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1  
   2. จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 
   3. รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
    4. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค ์ 

เกิดผลดีแก่ทางราชการ หากมีปัญหาในการดำเนินการ ให้รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ เป็นการด่วน 
 

    ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

      สั่ง  ณ  วันที่       1     พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 

 

 
 
 
 
                                                                   (นายสมยศ พรเพ็ง) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 


