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ค าน า 
  
   รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงผลการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินการบริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ 
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ส่วนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 จ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ที ่  
ต าแหน่ง 

อัตราก าลัง 
จ านวน ครูผู้ช่วย ครู ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 

1 ผู้บริหาร 2 - - - 2 
2 ข้าราชการครู 38 - 4 20 14 
3 ครูอัตราจ้าง 6 - - - - 
4 ลูกจ้างประจ า - - - - - 
5 ลูกจ้างชั่วคราว 11 - - - - 

รวม 57 - 4 20 16 
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2564 
 
ส่วนที่  2  การแบ่งส่วนงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ 
 ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล
งาน รวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับงานบุคคล จัดท าแผนงานฝ่ายงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย
และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ นโยบาย 
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงานและจัดท าสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงาน และจัดท าสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จิรยธรรม ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน และจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ส่งเสริม 
ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท า
แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย
งานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๒. งานวางแผน สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  
๓. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน  
๔. งานพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๕. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
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งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอบข่ายงาน  

๑. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ และจัดระบบเอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๒. ด าเนินการงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๓. จัดท าและรวบรวมแผนปฏิบัติการประจ าปีและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๔. ประสานงานในการก ากับ ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ/กิจกรรมต่างๆของ กลุ่มบริหารงาน  

บุคคล ให้เป็นไปตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน  
๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล  
๖. ประสานและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ 

บริหารและการประชาสัมพันธ์  
๗. ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือใช้ในส านักงานและบริการกลุ่ม 

บริหารงานบุคคล 
 
งานวางแผน สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ขอบข่ายงาน  
  ๑. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒. จัดท าบัญชี ควบคุมการก าหนดอัตราก าลังโรงเรียนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและ 
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่โรงเรียนมอบหมาย  

๓. ประสานงานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการของก าลังคนกับภารกิจสถานศึกษา  
๔. ประสานจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดกับหน่วยงานต้นสังกัด  
๕. จัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ  

สถานศึกษา น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
๖. รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่ส านักงานจากทุกฝ่าย เพ่ือจัดท าโครงการจัดจ้างบุคลากร 

ขาดแคลน  
๗. ประสานงานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย  
๘. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอัตราก าลังของสถานศึกษา 

  ๙. จัดท าเอกสารบรรจุแต่งตั้งตามค าสั่งผู้บริหารโรงเรียน  
  ๑๐. จัดท าเอกสารค าสั่งจ้างและค าสั่งเลิกจ้างสัญญาจ้าง จัดท าทะเบียนคุมสัญญาจ้างของลูกจ้าง 
ชั่วคราวภายใต้เงินงบประมาณทุกประเภท 
 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ขอบข่ายงาน  
  ๑. จัดท าแผนงานและโครงการงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  

๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย  
๓. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว  
๔. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
๕. การด าเนินงานทางวินัย และการลงโทษ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
จัดท ารายงานการลงโทษทางวินัยไปยังหน่วยเหนือ  
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๖. การอุธรณ์และการร้องทุกข์ โดยรับเรื่องอุธรณ์และการร้องทุกข์ ด าเนินการตามกระบวนการ 
ทางกฎหมายว่าด้วยวินัยและการลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๗. จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเห็นของ  
คณะกรรมการ  

๘. จัดท าทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเลื่อนเงินเดือน ตาม จ.๑๘  
๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการจัดท าแบบประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา  
๑๐. สรุป รายงานผล และการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการเลื่อนเงินเดือน  
๑๑. การประเมินผลงานตามหัวข้อโดยการจัดท าแบบประเมินด้านวินัย  
๑๒. การสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนพัฒนา รายงานผลงานประจ าปีด้านการด าเนินการ  

ด้านวินัย  
๑๓. จัดท าสรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
งานพัฒนาบุคลากร มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอบข่ายงาน  
  ๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาบุคลากร  

๒. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ การ 
แนะน าบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร  

๓. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน 
เฉพาะต าแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนา ครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา  

๔. ประสานงานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมี 

โอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ  

๖. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
ส่งเสริมการเปลี่ยนต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น  

๗. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
๘. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของ โรงเรียน  
๙. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ บุคลากรใน
โรงเรียน  

๑๐. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้  
ด้าน กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ  
   ๑๑. การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการจัดท าเกียรติบัตรยกย่องชมเชยในโอกาสต่าง ๆ  
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  ๑๒. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอสบวิชาชีพ โดย จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

๑๓. ส่งเสริมคุณธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 
   ๑๔. การสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนพัฒนา รายงานผลงานประจ าปีด้านการ  
ด าเนินงาน พัฒนาบุคลากร มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอบข่ายงาน  
  ๑. วางแผนการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า อย่างเป็นระบบ ทันสมัย สะดวกต่อการ 
สืบค้นมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

๒. ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ า รวมทั้งดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มวุฒิ 
การศึกษาการลา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเลื่อนต าแหน่ง การปรับ 
วิทยฐานะอันดับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน ให้สมบูรณ์และครบถ้วน  

๓. จัดท ารายงานประวัติข้อมูลและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง 
เลขที่ ต าแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปีที่รับ ราชการ และวุฒิการศึกษาสาขา
วิชาเอก ให้สมบูรณ์ครบถ้วน เข้ารูปเล่มรายงานประวัติข้อมูล ครู น าเสนอ ผู้อ านวยการ  

๔. จัดท าสมุดลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส ารวจวันเวลาการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน  

๕. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดท าและรวบรวมแบบรายงานการ 
เสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  

๖. จัดท าและรวบรวมแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก   

๗. รวบรวมและสรุปข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปีของข้าราชการครูและ 
บุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน  

๘. จัดท าสรุปการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเข้า 
รูปเล่ม น าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้มี

การด าเนินการตามนโยบายและมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้  
ด้านที่ ๑ การวางแผน สรรหา บรรจุแต่งตั้ง  

- การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ ด ารงต าแหน่งครู จ านวน 1 คน  
- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะข านาญการ จ านวน 2 คน  
- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ  
  จ านวน 3 คน  
- ข้าราชการครูย้าย  จ านวน 2 คน 
- ผู้เกษียณอายุราชการ  จ านวน 2  คน 

 
  ด้านที่ ๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน  

- ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จ านวน 46 คน มีผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพ และ ประสิทฺธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ดังนี้  

* ผลการประเมิน ระดับดีเด่น จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จ านวน 40 คน มีผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพ และ ประสิทฺธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังนี้  
* ผลการประเมิน ระดับดีเด่น จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

สรุป โดยภาพรวมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ ดีเด่น 
 

ด้านที่ ๓ พัฒนาบุคลากร และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
     - กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา เรื่องการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา ต าแหน่ง ครู จ านวน  40 คน 
   - กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง โดยการ
อบรมผ่านระบบออนไลน์  จ านวน 40 คน 
 

ด้านที่ 4 งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จ านวน 30 
คน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎ ไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้  

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) จ านวน 1 คน  
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จ านวน 3 คน  
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การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผู้บริหารการศึกษา  

โดยเฉพาะผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการเชื่อมประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้นโยบายให้ประสบความส าเร็จ 
 
บุคลากรทางการศึกษา  

เป็นบุคคลส าคัญในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ เป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามนโยบาย มีความตระหนัก รับรู้น านโยบายลงสู่การปฏิบัติสู่ผู้เรียน สู่ชุมชน 
 
นักเรียน 
 มีความพร้อมในการรับนโยบายเพื่อปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ และสนับสนุนให้นโยบายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค  
 การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ตามปกติ ต้องจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่างๆ 
ผสมผสานกันไปตามบริบทของสถานศึกษา การเว้นระยะห่างทางสังคม การจ ากัดจ านวนคน ตามมาตรฐาน
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้การจัดการอบรม/พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่
สามรถด าเนินการได้ตามปกติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลกรทางการศึกษา อบรม พัฒนาตนเอง ด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น การอบรมออนไลน์ การประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


