
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
รายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2 

 



ค าน า 
 

 รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงผลการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินการบริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 
2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการการครูและบุคลากร  ทางการศึกษา และผู้ที่
สนใจ  
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
สารบัญ            หน้า 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น           ๔ 
ส่วนที่ ๒ การแบ่งส่วนงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล      ๔ 
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงาน         ๙ 
ภาคผนวก  
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล       13 
ผลการด าเนินงานของงานวางแผน สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง       17 
ผลการด าเนินงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน    ๒๐ 
ผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ     ๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น 
จ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) 

ที ่ ต าแหน่ง 
อัตราก าลัง อันดับครูผู้ช่วย – ครู คศ 

จ านวน ครูผู้ช่วย ครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
1 ผู้บริหาร - - - - - 
2 ข้าราชการครู 4 1 2 1 - 
3 ครูอัตราจ้าง 2 -   - 
4 ลูกจ้างประจ า - - - - - 
5 ลูกจ้างชั่วคราว 2 - - - - 

รวม 8 1 2 1 - 
 

ส่วนที่ ๒ การแบ่งส่วนงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลงาน 
รวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบุคคล จัดท าแผนงานฝ่ายงานบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และพรรณน าง านของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารงานบุคคล นิเทศติดตาม
การ ปฏิบัติง านของบุคล ากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ นโยบาย และมาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติง านของกลุ่ม 
บริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงานและจัดท าสาเทศกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภา นักเรียน และจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ส่งเสริม ป้องกันและหลีก
เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความ
ร่วมมือใน การปฏิบัติงาน ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ท าแผนปฏิบัติการและ
ปฏิทิน ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคลตาม
แผนปฏิบัติ การและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   
 ๒. งานวางแผน  สรรห า  บรรจุและแต่งตั้ง   
 ๓. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน   
 ๔. งานพัฒนาบุคล ากรและมาตรฐานจรรยาบรรณวิช าชีพ   
 ๕. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 



งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล    
ขอบข่ายงาน   
 ๑. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ  เอกสารต่าง ๆ  และจัดระบบเอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล   
 ๒. ด าเนินการงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๓. จัดท าและรวบรวมแผนปฏิบัติการประจ าปีและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล   
 ๔. ประสานงานงานในการก ากับ ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ/กิจกรรมต่างๆของ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  ให้เป็นไปตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 ๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล   
 ๖. ประสานและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ เป็นปัจจุบัน                
เพ่ือก ารบริหารและการประช าสัมพันธ์   
๗. ด าเนินการจัดห าวัสดุ อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือใช้ในส านักงานและบริการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
งานวางแผน  สรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  
ขอบข่ายงาน   
 ๑. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๒. จัดท าบัญชี ควบคุมการก าหนดอัตราก าลังโรงเรียนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและ     
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่โรงเรียนมอบหมาย   
 ๓. ประสานงานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการของก าลังคนกับภารกิจสถานศึกษา  
 ๔. ประสานจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดกับหน่วยงานต้นสังกัด  
 ๕. จัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ     
สถานศึกษาน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
 ๖. รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่ส านักงานจากทุกฝ่าย เพ่ือจัดท าโครงการจัดจ้างบุคลากร     
ขาดแคลน  
 ๗. ประสานงานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย      
 ๘. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอัตราก าลังของสถานศึกษา  
 ๙. จัดท าเอกสารบรรจุแต่งตั้งตามค าสั่งผู้บริหารโรงเรียน  
 ๑๐. จัดท าเอกสารค าสั่งจ้างและค าสั่งเลิกจ้างสัญญาจ้างจัดท าทะเบียนคุมสัญญาจ้างของลูกจ้าง       
ชั่วคราวภายใต้เงินงบประมาณทุกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน  
ขอบข่ายงาน    
 ๑. จัดท าแผนงานและโครงการงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ    
 ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันก ารกระท าผิดทางวินัย   
 ๓. การด าเนินการความผิดทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว   
 ๔. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
 ๕. การด าเนินงานทางวินัย และการลงโทษ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย        
ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาาศึกษา จัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษา
จัดท ารายงานการลงโทษทางวินัยไปยังหน่วยเหนือ   
 ๖. การอุธรณ์และการร้องทุกข์ โดยรับเรื่องอุธรณ์และการร้องทุกข์ ด าเนินการตามกระบวนการทาง            
กฎหมายว่าด้วยวินัยและการลงโทษของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๗. จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเห็นของ               
คณะกรรมการ   
 ๘. จัดท าทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนเงินเดือน ตาม จ.๑๘   
 ๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการจัดท าแบบประเมินผลงานของข้าราชครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา   
 ๑๐. สรุป รายงานผล และการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการเลื่อนเงินเดือน  
 ๑๑. การประเมินผลงานตามหัวข้อโดยการจัดท าแบบประเมินด้านวินัย  
 ๑๒. การสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนพัฒนา รายงานผลงานประจ าปีด้านการ              
ด าเนินการด้านวินัย   
 ๑๓. จัดท าสรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
งานพัฒนาบุคลากร  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ขอบข่ายงาน   
 ๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาบุคลากร    
 ๒. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคล ากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ       
การแนะน าบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคล ากร  
 ๓. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน      
เฉพาะต าแหน่ง การศึกษาต่อ เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  
 ๔. ประสานงานในการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๕. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมี      
โอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ  
 ๖. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น      
ส่งเสริมการเปลี่ยนต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น  
 ๗. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง   



 ๘. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคล ากร      
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน   
 ๙. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน      
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของขา้ราชการครู และ บุคลากรในโรงเรียน    
 ๑๐. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิช าชีพ โดยการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้      
ด้านกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ  
 ๑๑. การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการจัดท าเกยีรติบัตรยกย่องชมเชยในโอกาสต่าง ๆ  
 ๑๒. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอสบวิชาชีพ โดย จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ        
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
 ๑๓. ส่งเสริมคุณธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคล ากร จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมวินัย        
คุณธรรมและจริยธรรม  
 ๑๔. ก ารสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนพัฒนา รายงานผลงานประจ าปีด้านการ ด ำเนินงาน
พัฒนาบุคลากร  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชีพ         
  
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ขอบข่ายงาน   
 ๑. วางแผนการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า อย่างเป็นระบบ ทันสมัย สะดวกต่อการ      
สืบค้นมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 ๒. ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า รวมทั้งดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการเพ่ิมวุฒิ     
การศึกษาการลา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเลื่อนต าแหน่ง การปรับวิทย
ฐานะอันดับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน ให้สมบูรณ์และครบถ้วน  
 ๓. จัดท ารายงานประวัติข้อมูลและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น เลขบัตรประจ าตัวประช าชน      
ต าแหน่ง เลขที่ ต าแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปีที่รับราชการ      และวุฒิ
การศึกษาสาขาวิชาเอก ให้สมบูรณ์ครบถ้วน เข้ารูปเล่มรายงานประวัติข้อมูลครู น าเสนอ     ผู้อ านวยการ    
 ๔. จัดท าสมุดลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส ารวจวันเวลาการปฏิบัติง านของ               
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน  
 ๕. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดท าและรวบรวมแบบรายงานการ
เสนอ  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๖. จัดท าและรวบรวมแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งยังส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒   
 ๗. รวบรวมและสรุปข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปีของข้าราชการครูและ      
บุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน  
 ๘. จัดท าสรุปการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเข้า
รูปเล่มน าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ  
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ได้มีการด าเนินการตาม
นโยบายและมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ การวางแผน สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย     จ านวน 0 คน 
 - การแต่งตัง้ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู      จ านวน 0 คน 
 - การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู      จ านวน 0 คน 
 - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 0 คน 
 - ย้ายออกข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่     จ านวน 0 คน 
 - รับย้ายข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่     จ านวน 0 คน 
 
ด้านที่ ๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 
 - ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  จ านวน 4 มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ดังนี้ 
  ผลการประเมิน  ระดับดีเด่น  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
    ระดับดีมาก  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.๐๐  
    ระดับดี   จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 - ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  จ านวน 4 มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทฺธิผลการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 
  ผลการประเมิน  ระดับดีเด่น  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
    ระดับดีมาก  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.0 
 สรุป โดยภาพรวมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ด้านที่ ๓ พัฒนาบุคลากร และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 - กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ต าแหน่ง ครู จ านวน 4 คน 
 - กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา เรื่องการอบรม เชิง
ปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน 4 คน 
 
 
 
 
 



ด้านที่ 4 งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  จ านวน 4 คน ได้รับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้  
 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  จ านวน 1 คน   
 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  จ านวน ๑ คน  
 
ปัญหา อุปสรรค  
 - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

ข้อเสนอแนะ  
 - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
   ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
           
 

 (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
 คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


