
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผล 
การดำเนินงานบุคคล 

 

 

 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 



คำนำ 

รายงานการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนห้วยกรดวิทยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
ตามภาระงานของกลุ่มริหารงานบุคคลและประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กลุ่ม
บริหารงานบุคคลปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับตังกล่าว จะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหน่วยงานพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี ้ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
คณะทำงานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม
ในการจัดทำให้คำแนะนำ ข้อสวอแนะ และขอบคุณคณะทำงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกท่านท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศตนทุ่มเทอย่างดียิ่ง 

      คณะผู้จัดทำ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

   จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลของโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มีการดำเนินการตามนโยบาย 
และสมารถรายงานผลได้ ดังนี้ 

ด้าน/นโยบาย การดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ด้านที่ 1  
การวางแผน 
กำลังคน การสรร 
หาและเล่ือน 
เงินเดือน 

1.1 การวางแผนอัตรากำลังและ
การสรรหาบุคลากร วางแผน
อัตรากำลังเพื่อใช้ในการกำหนด
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา โรงเรียนใต้ดำเนินการ
ตามระเบียบครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.
ศ.กำหนดโดยคำนึงถึงความเพียง
พอเพียง ความสำคัญจำเป็นของ
ความขาดแคลนวิชาเอก.เป็นสำคัญ
เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องต่อแนหัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนปี 2565-
2567การศึกษา 
 
1.2 การเล่ือนเงินเดือน โรงเรียน
ห้วยกรดวิทยาได้ดำเนินการเรื่อง
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคสากร
ทางการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง ตามผล
การประเมินประสิทธิภาหการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการ
ประกาศผลแจ้งผลรายบุคคลโดย
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุก
ขั้นตอน 
 
 
 

-การขอตำแหน่ง 
บุคลากรทาการศึกษา 
มีการเปล่ียนแปลงตาม
เกณฑ์อัตรากำลังตามว23 
ทำให้ต้องเปล่ียนแปลง
อัตรากำลังของครูผู้สอน 

-วางแผนอัตรากำลัง 
ระยะ 3 ปี 5 ปี 
และ 10 ปี 



ด้านที่ 2 
การพัฒนา 
บุคลากร 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึษา
เข้ารับการพฒันาทางวิชาการ ตาม
ความถนัดสนใจ และเกี่ยวข้องกับ
วิชาเอก โดยครูมีการนำความรู้ ส่ือ 
นวัตกรรม และอื่นๆ ได้ประยุกต์
จากการเข้าพัฒนาตนเองมา 
เผยแพรในช่ัวณมง PLC กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
2.2 สนับสนุน ส่งเสริม และ 
ประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้าร่วมอบรม
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักระ
ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทค
ในโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ITO ตามนโยบาย พันธะกิจของ
โรงเรียน 

- สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 
ทำให้การอบรมโดย
หน่วยงานต่างๆ ถูก 
ยกเลิกหรือปรับลด
จำนวนผู้เข้าร่วม หรือ
ปรับรูปแบบไป 

- จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ครูให้ควาหลากหลาย
ท้ังด้านรูปแบบ
ระยะเวลา และหัวข้อ
ในการพัฒนา 

ด้านที่ 3 
การส่งเสริมและ 
สร้างขวัญกำลังใจ 

โรงเรียนดำเนินการสร้างขวญั และ 
กำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มี
การสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ 
บุคลากรและครอบครัวในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น เล่ือนขั้น วันเกิด 
เล่ือนตำแหน่ง หรือได้รับวิทยฐานะ 
สูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูแลบุคลากร 

-ผู้ปฏิบัติงานท่ีการ
ดำเนินการยังไม่ม ี
โครงการเพื่อเป็น 
แนวทางในการดำเนิน 
กิจกรรมให้เหมาะสม 
ตามความต้องการของ 
หลากหลาย 

-การจัดทำโครงการ 
สร้างขวัญและ 
กำลังใจให้ครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

ด้านที่ 4 
การบริหาร 
บุคลากร 

โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำส่ัง
แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี โดย
แบ่งเป็นการบริหาร 5 ฝ่าย ได้แก่ 
บริหารงานวิชาการบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน
บริหารงานบุคคล บริหารงานท่ัวไป 
และบริหารงานกิจการนักเรียน มี
การตรวจสอบ กำกับติดตาม และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 

  



ข้อเสนอแนะ 
1. โรงเรียนควรจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้หลากหลายด้าน 
2. โรงเรียนควรปรับปรุงแผนอัตรากำลังตามสถานการณ์ และระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง
มาตรฐานสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใส่ใจส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัด 

การศึกษา 
 
เป้าหมาย (Goals) 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณภาพด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ค่านิยมของโรงเรียน  
 สืบสานวัฒนธรรม คุณธรรมนําวิชาการ ทํางานด้วยความสามัคคี 
 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 



 
การบริหารงานบุคคล 

 
การบริหารงานบุคคลโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน

เพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพื่อดำเนินการานการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราขกรครูและบุตลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำสังโจ ใด้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาทการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ขอบข่ายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลัก 4 ประการ คือ 
1. การจัดบุคสากรเข้าปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาและชำรงรักษาบุคลากร 
3. การรักษาระเบียบวินัย 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

บทบาทหน้าที่โดยทั่วไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 
1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 
2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
3. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ขัดเจน 
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถองยุคลากร 
5. ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตาม 

จุดประสงค์ของโรงเรียน 
6. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุครากร 
7. ส่งเสริมและสนันสนุนให้บุคลากรศึกษาทาความรู้เริ่มเติมและพฒันาทุกรูปแบบ 
8. ดูแลและตำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
9.ตำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของาน 
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการข้ารับราชการละอกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2561 - 2564 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพรู 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมขน ในการพัฒนา โรงเรียน 
6 ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดำเนิงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



 
ภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. งานวางแผนอัตรากำลัง มีหน้าที่ 
1. จัดทำรายงานสำหรับข้าราชการครูและบุดสากรทางการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน นำเสนอแผน

อัตรากำลัง 
3. จัดทำแผนงานอัตรากำลังครู/การกำหนดตำแหน่งและความต้องการครูในสาขาท่ีโรงเรียนมีความ

ต้องการ 
4. คำเนินการเรื่องเล่ือนตำแหน่ง เล่ือนระดับ การเพิ่มวุฒิ การปรับวุฒิ การโอน ย้ายสับเปล่ียนอัตรา 
5. จัดทำรายงานอัตรากำลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีเองานท่ีรับผิดชอบ 
 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง มีหน้าที่ 
1. วางแผนดำเนินการสรรหาและเสือกสรรและกำหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
2.กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับสมัคร 
3. จัดทำประกาศรับสมัคร 
4. รับสมัคร 
5. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมิน 
7. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสรรหาละเลือกสรร 
8. สอบคัดเลือก 
9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเสือกสรร 
10. การเรียกผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 
 

3. งานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที ่
1. ทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวัฒนาบุคลากร 
2. วางแผนและดำเนินงานต้านการพัฒนาบุครากรร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ 
3. สำรวจความต้องการในการฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4. จัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
5. วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริมการวัฒนาบุคลากรต้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะ

ตำแหน่ง การศึกษต่อ เพื่อให้สอคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาวิชาชีพตนเอง 

6. ส่งเสริมความก้าวหน้าให้ชำราชการครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
7. จัดระบบและวางแผนในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแบบเผเองทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 



8. ประสานงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถะการปฏิบัติงาน ภาระงานมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิซาชีพซองชำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ 
1. จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแบบมีส่วนร่วม 
2.ตำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครูผู ้ช่วย จ้าง และ

บุคลากรอื่นในโรงเรียน 
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการครู 
4. จัดทำบัญชีผู้ท่ีใต้รับการพิจารณาเส่ือนขั้นประจำปีโดยยึดหลักความโปรงใส คุณธรรมจริยธรรมและการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
5. รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง และบุคลากรอื่นใน

โรงเรียนต่อผู้อำนวยการรงเรียนเพื่อพิจารณาปรับเงินเตือนต่อไป 
6. ผู้อำนวยการสถานศึกษาจารณาส่ังเล่ือนเงินเตือนราชการครู กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ

ครู ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
7. รายงานการส่ังล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

4. งานสร้างขวัญและกำลังใจ มีหน้าที่ 
1. วางแผนดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการเ องครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2. จัดกิจกรรมเชิดจุเกียรติดรูและบุคลากรในโรงเรียนเนืองในโอกาสต่าง ๆ 
3. จัดกิจกรรมแสดงความยินดี ครูและบุคลากรโบโรงเรียนท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสถานศึกษา

อื่นหรือเกษียณอายุราชการ 
4. มอบของขวัญเป็นกำลังใจในวันสำคัญต่างๆ วันเกิด แสดงความยินดีที่ผ่านการประเมินครูชำนาญการ

พิเศษ ของครูและบุคลากรโนโรงเรียน 
5. จัดสวัสดิการให้กับครูและบุคตากรนโรงเรียนในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตหรือบิดามารดาคู่สมรสของ

ครูและบุคลากรในโรงเรียนเสียชีวิต 
6. จัดสวัสดิการให้กับครูเมื่อเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 

5. งานสารบรรณงานบุคคล มีหน้าที่ 
1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสีอราชการของานบุคคล จัดส่งหนังสือเอกสาร ให้งานท่ีเกี่ยวข้องติดตามเรื่องคืน 

จัดทำให้เป็นปัจจุบัน โต้ตอบ รับ - ส่งหนังสือราชการ 
2. ประสานงานและจัดเก็บเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกประเภท 
3. เก็บหนังสือราชการของงานบุคคลให้เป็นระเบียบ 
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ข้าราซการและบุลากรในโรงเรียนรับทราบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

หรือทางส่ือโซเชียลต่างๆ (Line, Facebook) 



 
6. งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ 

1. จัดทำแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวช้องกับมาตรฐานต่ำแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร 
2. ตำเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบัตรประตัวข้าราชการ 
3. การจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. จัดทำและเก็บหลักฐาน จัดทำและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและ 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว 
5. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร บัตรประจำตัวข้าราชการ /งาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6. จัดทำทะเบียนประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ของผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง 
7. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเก็บรักษาทะเบียนประวัติเพื่อสะดวกในการค้นหา 
8. ตำเนินการเกี่ยวกับการรับและต่ืนครืองราชอิสริยาภรณ์ของ ผู้บริหาร ครู แระลูกจ้าง 
9. ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีรับเหรียญตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง 
 

7. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มีหน้าที่ 
1. ควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการของ

ครูให้เป็นไปตามระเบียบท่ีทางโรงเรียนกำหนดไว้ 
2. รวบรวมหลักฐาน สถิติ วันลา การาดราชการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ช่ัวคราว 
3. รวบรวมหสักฐาน สถิติ การมาปฏิบัติรชการของารชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว 
4. จัดทำเอกสารพร้อมท้ังดูแลควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราซการของครู และลูกจ้าง พร้อมสรุป 
รายงานวันต่อวัน 
5. จัดทำทะเบียนคุมวันลา การไปราชการซองตรูรุกจ้าง พร้อมท้ังรายงานเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการงบประมาณรายจ่ายของงานท่ีรับผิดชอบ 
7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของนท่ีรับผิดชอบ สรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อฝ่ายบริหาร 
 

8. งานสารสนเทศบุคคล/ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ มีหน้าที่ 
1. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของบุตคลากวเมือง งระบบคอมพิวเตอร์บันทึกการมาปฏิบัติราชการดูแล

บำรุงรักษา ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
2. จัดทำสารสนเทศด้านต่างๆ " สารสนเทศรองขา้ราซการครูและบุคลาการของโรงเรียน บอร์ดบุคลากร 
3. จัดทำข้อมูลบุคลากรในระบบออนใลน์ โปรแกรม Data management center, ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารการศึกษา : EMS 
 
 
 
 



9. งานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ 
1. ส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรรมสำหรับข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราขกรครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตนเองและผู้อื่น 
3. ตรวจสอบดูแลอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุหรือมิให้กระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
4. การดำเนินการความผิดทางวินัยของข้าราการดรุและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราวของ

โรงเรียน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดทางวินัยบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนห้วยกรดวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564) 
ผู้บริหาร 

1) ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 062-1532469 วุฒิการศึกษา 
สูงสุด ปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 4 ปี 
 
ตารางแสดงรายช่ือครูประจำการ 
 

ท่ี ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

1 นายพุฒ ก้อนทอง ครู/คศ.3 กศ.บ คณิตศาสตร์ 
2 นายมานพ พลับเท่ียง ครู/คศ.3 กศ.ม อุตสาหกรรมศิลป์ 
3 นางบังเอิญ ก้อนทอง ครู/คศ.3 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
4 นางน้ำฝน อินทร์แสง ครู/คศ.3 ค.ม. วิทยาศาสตร์ 
5 นางนงนุช จันทร์สวาท ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 
6 นางสาวบุษกร พืชพันธ ์ ครู/คศ.3 ศษ.ม. ศิลปะ/เกษตร 
7 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ ครู/คศ.2 ศษ.ม เทคโนโลยี 
8 นายวศิน คล้ายแก้ว ครู/คศ.2 ศษ.ม. ภาษาไทย 
9 นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี ครู/คศ.2 ค.ม. วิทยาศาสตร์ 
10 นายเสกสรร ไทยยิ้ม ครู/คศ.2 ค.บ. พลศึกษา 
11 นายสุเมธ ราชประชุม ครู/คศ.2 ศ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
12 นายจักรินทร์ บุญหนัก ครู/คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
13 นายพลรบ บุญคงมา ครู/คศ.1 กศ.ม. พลศึกษา 
14 นางชญานี จุ้ยเปี่ยม ครู/คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
15 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครู/คศ.1 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
16 นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร ครู/คศ.1 บธ.บ. สังคมศึกษา 
17 นางสาวลักขณา เกิดโพชา ครู/คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
18 นางสาวจิราวัช คมสัน ครู/คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
19 นางสาวพัชราภรณ์ เนียมจันทร์ ครู/คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
ตารางแสดงรายช่ือครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ-สุกล วุฒ ิ วิชาเอก 
1 นายธิติพล  บุญเมือง ค.บ. ดนตรีศึกษา 
2 นางสาวบุญพิทักษ์  บุญชัย ศศ.บ. ภาษาจีน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาบุคลากร 
 
1.การอบรมพัฒนาตนเองของบุคลากรแบบออนไลน์ 

 
ประเภท จำนวน 

(คน) 
เข้ารับการพัฒนา เข้ารับการพัฒนา

ต้ังแต่ 5หลักสูตรข้ึน
ไป 

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการครู 20 20 100 20 100 
ครูอัตราจ้าง 2 2 100 2 100 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 5 100 5 100 
ลูกจ้าง 3 3 100 3 100 
รวม 30 30 100 30 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปการอบรม ประชุม ไปราชการของบุคลากรโรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
(ปีงบประมาณ 2564) 

 
เดือน 

จำนวนครูไปราชการ 
เข้าอบรม 

(คน) 
เข้าประชุม 

(คน) 
พานักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 
(คน) 

ราชการอื่นๆ 
(คน) 

รวม 

ตุลาคม 2563 - - - 3 3 
พฤศจิกายน2563  - - - - 0 

ธันวาคม2563 - - - - 0 
มกราคม2564 - - - - 0 

กุมภาพันธ์2564 - 2 - - 2 
มีนาคม2564 1 2 - 2 5 
เมษายน2564 - - - - 0 

พฤษภาคม2564 - - - - 0 
มิถุนายน2564 - 1 - - 0 
กรกฎาคม2564 - - - - 0 
สิงหาคม2564 - - - - 0 
กันยายน2564 - - - - 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมพัฒนาบุคลากร 
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี ช่ือ-สกุล เรื่อง หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 2 ตุลาคม2563 นายมานพ  พลับเท่ียง 

นางน้ำฝน  อินทร์แสง 
นางนงนุช  จันทร์สวาท 

เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำ
ประโยชน์ต่อกระทรวง

วัฒนธรรม 

ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศ

ไทย 

กรุงเทพ 

2 24 กุมภาพันธ์ 
2564 

นายสุเมธ  ราชประชุม 
นางสาวภัทมาศ  อ่ำทอง 

ประชุมปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
อุทัยธานี 

ชัยนาท จังหวัด
อุทัยธานี 

 

อุทัยธานี 

3 15 มีนาคม 2564 นางสาวบุษกร  พืชพันธ์ 
นายวศิน  คล้ายแก้ว 

ประชุมช้ีแจงในการปฏิบัติงาน 
กรรมการดำเนินการทดสอบ

วัดความรู้ขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ (O-NET) 

ณ ห้องประชุม
กาญจนา

ภิเษก  อาคาร 1 
โรงเรียนชัยนาท

พิทยาคม 
จังหวัดชัยนาท 

ชัยนาท 

4 18 มีนาคม 2564 นางสาวบุษกร  พืชพันธ์ 
 

เข้าร่วมอบรมปกเชิง
ปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อ
จัดทำข้อมูลและจ่ายเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม ชัยนาท 

 

ชัยนาท 

5 26 มีนาคม 2564 นางสาวบุษกร  พืชพันธ์ 
นายวศิน  คล้ายแก้ว 

ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ดำเนินการทดสอบวัดความรู้
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-

NET) 

ณ โรงเรียน
ชัยนาทพิทยา
คม จังหวัด

ชัยนาท 

ชัยนาท 

6 10-11 มิถุนายน 
2564 

นางสาวบุษกร  พืชพันธ์ 
 

เข้าร่วมประชุมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายและระบบ

บริการช่วยเหลือเยียวยาเด็ก
และสตรีท่ีถูกกระทำรุนแรง 

ณ ห้องประชุม
บุษราคัม 

โรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร 

ชัยนาท 
 

ชัยนาท 



 


