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โรงเรยีนเสอเพลอพทิยาคม อ.กมุภวาป ีจ.อดุรธาน ี
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 



 
วตัถปุระสงค์ 

 รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้ดําเนินการรายงานผล 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน สามารถนําข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดหรือ
พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาความเป็นธรรมและรักษามาตรฐาน การบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ขอบเขต 
 การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะที่อยู่ในอํานาจและหน้าที่ 
ของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 

หวัข้อการรายงาน 
              
1.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
2. ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ 2563 
4. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
    (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
    1.1 จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /การอบรมพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ ชือ่-ชือ่สกลุ 
อาย ุ

(ป)ี 

อาย ุ

ราชการ 

(ป)ี 

ต าแหนง่/ 

วทิยฐานะ 
วฒุ ิ วชิาเอก 

สอนวชิา/ 

ชัน้ 

จ านวนครัง้/ 

ชัว่โมงทีร่บัการ

พฒันา/ป ี

1 ว่าที ่พ.ต.วีรพจน์  จันทรเสนา 58 32 ผอ./คศ.3 ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- 5/30 

2 นางวีรยา   อุปศักดิ์ 57 30 คร.ู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

การงาน/ 
ม.1-6 

5/54 

3 นางสาววันศรี   ชื่นจอหอ 58 28 คร.ู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

ชีวะ/ 
ม.4-6 

3/32 

4 นางวนิดา   ศรีคําหาญ 54 26 คร.ู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

ศิลปะ/ 
ม.1-6 

3/32 

5 นางฐิติมา   ศิริบุตร 51 24 คร.ู/คศ.3 กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ/ 
ม.1-6 

3/54 
 

6 นางศิริพร   สุขเกษม 46 23 คร.ู/คศ.3 ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ/ 10/83 

7 นางสาวบุตชรินทร ์ คะสีทอง 50 24 คร.ู/คศ.3 ศษ.ม หลักสูตรและ
การสอน 

คณิต/ 
ม.1-6 

7/90 

8 นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ ์ 46 19 คร.ู/คศ.3 
 

ค.บ. ภาษาไทย ไทย/ม.1-6 9/92 

9 นายบุดดา   คุณาวัฒน์ 42 19 คร.ู/คศ.2 ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

พละ/ 
ม.1-6 

4/50 

10 นางประภา  คําวัง 39 11 คร.ู/คศ.3 ค.ม การบริหาร
การศึกษา 

ฟิสิกส์/ 
ม.4-6 

16/171 

11 นางสาววราภรณ์  แสงใส 50 12 คร.ู/คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ 
ม.1-6 

3/32 

12 นางสาวปัทมา  สวุรรณน้อย 34 5 คร.ู/คศ.1 วท.บ ชีววิทยา วิทย์ฯ/ 
ม.3,6 

2/35 

13 นายอิทธิพงษ ์ ยิ้มเจริญ 30 4 คร ู ค.บ. พละศึกษา พละ/ 
ม.1-6 

…….. 

 
 



 
   1.2 จํานวนนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ระดบัชัน้
เรยีน 

จาํนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลีย่ต่อหอ้ง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 17 14 31 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 13 7 20 20 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 10 13 23 23 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 7 5 12 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 11 10 21 21 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 19 23 42 42 

รวม 7 71 72 149  
   1.3 จํานวนบุคลกรที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณจากเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ เงินบํารุงการศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที ่ ตําแหน่ง จํานวนบุคลากร 

เงินงบประมาณ(คน) เงินนอก(คน) หมายเหตุ 
1 พนักงานราชการ 1   
2 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา

ครูขาดแคลน 
ขั้นวิกฤต 

1   

3 ช่างไฟฟ้า 3 2   
4 ธุรการโรงเรียน 1   
5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1   

รวม 6   
2. ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 

อํานาจหน้าที่ ผลการดําเนินงาน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปัญหาอุปสรรค 

1. วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง      
2. สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง              
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
4. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อน
เงินเดือน/ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

    

5. งานวินัย     
6. งานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร     
7. งานสวัสดิการครูและบุคลากร     
8. งานออกจากราชการงานแนะแนวการศึกษา     
 



3. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ 2563 
 จํานวนครั้ง/ปี 
1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

2 

2 การควบคุม จัดทําทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
(ที่เป็นตําแหน่งทําหน้าที่ครู) 

1 

3 การแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอย้าย 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- สายงานการสอน ตําแหน่งครู 

1 

4 การแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอย้าย 
นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- สายงานการสอน ตําแหน่งครู 

0 

5 การจัดทําข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและลูกจ้างประจํา 1 
6 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 1 
7 การสํารวจวันลา 2 
8 การดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการ/บํานาญ/ลูกจ้าง 1 
9 การเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา 63 

4. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล 
   ในปีงบประมาณ 2563 งานบุคคลไมป่ระสบปัญหาในการบริหารงาน่พราะงานในหน้าที่สามารถดําเนินงาน
ได้ตามวันเวลาที่กําหนด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ขอรับรองว่ารายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้เป็น 
ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ 
       
        รุ่งรวี  หลานวงศ ์
           (นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์) 
               เจ้าหน้าที่งานบุคคล 


