
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการบริหารงานบุคคล  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
  



 
วัตถุประสงค์  

รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการ 
บริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาความเป็นธรรมและรักษา 
มาตรฐาน การบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ขอบเขต  
การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะที่อยู่ในอ านาจและ 

หน้าที่ของ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

หัวข้อการรายงาน  
๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  
๒. ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๓. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ในปีงบประมาณ ๒๕๖4  
๔. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล  
๕. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)  
๑.๑ จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

๑  นายธวัชชัย  โสมาสวน  ผู้อ านวยกาโรงเรียน      
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม.  บริหาร
การศึกษา  

กศ.ม.  บริหารการศึกษา  

2 นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

3  นายมานะ  เมฆศรี  ครู ช านาญการพิเศษ  ค.บ. ภาษาอังกฤษ ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 

4 นางปรียนันท์  ดวงแก้ว  ครู ช านาญการพิเศษ  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

5 นางจินตนา  หัสดร  ครู ช านาญการพิเศษ  ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

6 นางทวีรัตน์ ไชยปัน ครู ช านาญการพิเศษ  ค.บ. ภาษาไทย ค.บ. ภาษาไทย 

7 นางมนตรีรัตน์ แดงเหลือง ครู ช านาญการพิเศษ  ค.บ. คณิตศาสตร์ ค.บ. คณิตศาสตร์ 

8 นายวสันต์  เมิกข่วง ครู ช านาญการพิเศษ  ค.บ. ธุรกิจศึกษา ค.บ. ธุรกิจศึกษา 



9 นายปรีชาชัย   เอี้ยงลักขะ ครู ช านาญการพิเศษ  ค.บ. ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีศึกษา 

10 นางเพชรยุภา  สุริยะ
กาญจน์ 

ครู ช านาญการพิเศษ  ค.บ. คณิตศาสตร์ ค.บ. คณิตศาสตร์ 

11  นายมกรธวัช  สุริยะ
กาญจน์  

ครู ช านาญการ  ค.บ. ฟิสิกส์ ค.บ. ฟิสิกส์ 

12 นางกรรนิการ์  เอ้ียงลักขะ  ครู ช านาญการพิเศษ  กศ.บ. เคมี กศ.บ. เคมี 

13  นายนุกูล  โคมทอง ครู ช านาญการ  วท.บ. วิทย์ฯกีฬา วท.บ. วิทย์ฯกีฬา 

14 นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราษี ครู ช านาญการพิเศษ  ค.บ. นาฏศิลป์ ค.บ. นาฏศิลป์ 

15   นางสาวปิยภรณ์  ศิริมา ครู    ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา 

16  นายจ ารอง แดงเหลือง ครู    ค.บ. ฟิสิกส์ ค.บ. ฟิสิกส์ 

๑7 นายธานินทร์  บ ารุงภักดี ครู    ศษ.บ. พลศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา 

18  นางสาวมัณทนา  ผาใต้ ครู    ศศ.บ..  รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ศศ.บ..  สังคมศึกษา 

19 นายคุณาวุฒิ สิงห์ทอง ครู    ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ ศศ.บ.  สังคมศึกษา 

20  นายนิกร ค าแสนกุล คร ู   ค.บ. ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ จ านวนบุคลากรที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ หรือ เงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
ท่ี ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วฒิุ วิชำเอก เงิน 

งบประมำณ 

เงินนอก 

งบประมำณ 

๑  นางสาวจิตรตา  หล้าษา พนักงานราชการ ค.บ.  อุตสาหกรรม
ศิลป ์

√  

๒  นางสาวสุนันต์  รุ่งภเูขียว ครูผูส้อน (งบอุดหนุน)  ค.บ. นาฏศิลป ์ √    

๓  นางสาวณัฐยาน์  ณ อุบล ธุรการโรงเรียน  ค.บ.  สังคมศึกษา  √  

๔  นายตะวัน  บุญฤทธิ ์ ลูกจ้างประจ า     ปวช ไฟฟ้า √  

 
๑.๓ จ านวนนักเรียน ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)  
จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 301 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ม.1-6 
   

ระดับชั้นเรียน  จ านวนห้อง  เพศ รวม 

ชาย  หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1  2  35  36  71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2  2 33 32 61 

มัธยมศึกษาปีที่ 3  2 26 35  61 

รวมมัธยมต้น 6 94 99 193 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  2 11 22 38 

มัธยมศึกษาปีที่ 5  2 14 19 33 

มัธยมศึกษาปีที่ 6  2   4  33 37 

รวมมัธยมปลาย 
รวมทั้งหมด 

6 29 79 108 

12 123 178 301 

 
  



 
๒. ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 
 

อ านาจหน้าที่  ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก  ดี  ต้องปรับปรุง  ปัญหา/อุปสรรค 

(๑) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน โรงเรียน รวมทั้งการก าหนด
จ านวนและอัตรา ต าแหน่ง และเกลี่ยอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารงานบุคคล
ระเบียบและ หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

  √   

(๒) การสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 √   

(๓) การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ
ครู และและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 √   

(๔) เรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจาก 
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามที่ 
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม 

 √   

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การ
เสริมสร้าง ขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน โรงเรียน 

 √   

(๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน 

√    

(๗) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 √   

(๘) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการ  
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 √   



(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการ
บริหารงาน บุคคลในโรงเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของ  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 √   

 
 

อ านาจหน้าที่  ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก  ดี  ต้องปรับปรุง  ปัญหา/อุปสรรค 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้  
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม กฎหมายอ่ืน หรือ ตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 

 √   

(๑๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัด  
การศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสาน
และ ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพสถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

 √   

(๑๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนา การศึกษา 

 √   

(๑๓) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การ ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

 √   

(๑๔) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณา 
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณภายใน
โรงเรียน 

 √   

 
 

 



๓. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีดังนี้ 
 

เรื่องท่ีด าเนินการ  จ านวน 

ครั้ง  ราย 

(๑) การวางแผนอัตราก าลัง  
(๒) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา  
(๓) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
(๔) การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา   
(๕) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(๖) การลาของบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบก าหนดไว้
โดยเฉพาะ  
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(๘) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
(๙) การสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
(๑๐) การรายงานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
(๑๑) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
(๑๒) การเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 (๑๓) การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจ า 
 (๑๔) การลาออกจากราชการ  
(๑๕) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(๑๖) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
(๑๗) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
(๑๘) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(๑๙) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา  
(๒๐) การริเริ่ม ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา  
(๒๑) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๒๒) การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๔. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนประสบปัญหาในการบริหารงานบุคคล เรื่องใดบ้าง และมี
การ ด าเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญ อย่างไร 

ปัญหา  วิธีการแก้ไข  ผลการแก้ไข 

๑. การด าเนินการในบางเรื่อง  
บางครั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือส่วนราชการ
ก าหนด  
ปฏิทินการด าเนินการที่กระชั้นชิด 
จึงเป็นสภาวะเร่งรีบของโรงเรียนที่
เป็น ผู้ปฏิบัติที่จะต้องท าข้อมูลให้
ทันต่อห้วง เวลาของการน าเสนอ 
อีกท้ัง  
ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆจะต้องมีหน้าที่
สอน จึงส่งผลให้บางงานทาง
โรงเรียนส่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือส่วน ราชการล่าช้า
ไปด้วย 

ใช้วิธีการประสานงานแบบไม่ 
เป็นทางการ เช่น โดยวาจา 
การ ส่งไฟล์ข้อมูลก่อนการ
น าส่ง  
หนังสือราชการ  

การใช้วิธีการประสานงานแบบ 
ไม่เป็นทางการ ที่ผ่านมาท าให้
งาน แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
และท้ัง สองฝ่ายเริ่มให้ความ
ร่วมมือและ เข้าใจในระบบการ
ท างานของกัน และกันมากขึ้น 
เริ่มเข้าใจบทบาท ของแต่ละ
ฝ่าย 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่
ต้อง ด าเนินการร่วมกันยังไม่
ครอบคลุมใน บางงาน มีประเด็น
ความเห็นที่  
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน 

ประสานงานเพ่ือสร้างความ 
เข้าใจในประเด็นปัญหา การ
ใช้ เอกสารราชการ ระเบียบ  
กฎหมายอ้างอิง การระดม
สมอง  และรับฟังจากผู้มีม่ีมี
ความรู้และ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่าง กัน 

ครูและเจ้าหน้าที่ระหว่าง
หน่วยงาน เริ่มเข้าใจ และให้การ
ยอมรับใน การด าเนินงานของ
กันและกันมา ขึ้น 

๓. การก าหนดแผนและแนว
ปฏิบัติ ในการบูรณาการท างาน
ระดับ  
จงัหวัดไม่ชัดเจน การด าเนิน  
นโยบายอย่างเร่งด่วน และ
ต้องการ ผลลัพธ์ในเวลาอันสั้น 
สิ่งที่ตามมา คือความขัดแย้งทาง
ความคิดและ เป้าหมาย ความ
บกพร่องใน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่และ  
ปรับตัวเพ่ือไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนก็
ได้  
ด าเนินการแก้ปัญหาโดยการ 
จัดท าคู่มือการด าเนินการ 
รวมทั้ง การจัดอบรมพัฒนา
บุคลากร 

เมื่อมีคู่มือและแนวปฏิบัติการ  
ท างานจึงเริ่มเป็นไปในทิศทาง  
เดียวกัน 

 
 



๕. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล มีดังนี้  
๑. ควรลดขั้นตอนการสั่งการของราชการในการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆให้ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาวและค่อนข้างล่าช้า เช่นการส่งผลงานเพ่ือ
คัดเลือก ท าให้บางครั้งผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามห้วงเวลาที่
ก าหนดและ งานนโยบายต่างๆ   

ขอรับรองว่ารายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้
เป็น ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ  

 

                  ลงชื่อ  
นายธวัชชัย   โสมาสวน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 


