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ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีกระบวนงานเริ่มตั งแต่วางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่งการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานการบรรจุและแต่งตั งบุคลากร        การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญก าลังใจของบุคคลในหน่วยงาน และการออกจาก
ราชการ ในการจัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อฉบับนี   เพ่ือ
รวบรวมผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาที่แสดงให้ เห็นถึง ผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความ 
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน หวังเป็นอย่าง ยิ่งว่ารายงานผลการบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการ บริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการ
ก าหนดหรือ พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ รักษาความเป็นธรรมและรักษามาตรฐานการ บริหารงานบุคคล และ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารงานบุคคล 

 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 

 ********************  

การจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต ๒   โดยการด าเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

 ๑. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

  ๑.๑ จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ วุฒิ วิชาเอก 
1 นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี ผู้อ านวยการ คศ.3 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
2 นางสรัลชนา นิ่มวาศ คร ู คศ.3 ปริญญาตรี ค.บ.บริหารการศึกษา 
3 น.ส. สมศรี งามกมลรัตน์ คร ู คศ.3 ปริญญาตรี ค.บ.การประถมศึกษา 
4 น.ส. ศิริรัตน์  จันทร์สง คร ู คศ.2 ปริญญาโท ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 
5 น.ส.กชพร  พุทธชาติ คร ู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
6 นางกาญจน์กนก รัตนดารา

โชค 
คร ู คศ.2 ปริญญาโท กศ.ม.บริหารการศึกษา 

7 นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ คร ู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
8 นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า คร ู คศ.2 ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
9 นางคณิตฐา บุญพูล คร ู คศ.2 ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
10 นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์ คร ู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ.ดนตรีศึกษา 
11 นางสาวกรรณิการ์  เมืองมูล คร ู คศ.2 ปริญญาโท กศ.ม.บริหารการศึกษา 
12 นายทฤษศวรรษ วรฉัตร คร ู คศ.1 ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ 
13 นางสาวกนกวรรณ ชินธุวงษ์ คร ู คศ.1 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 
14 นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา 
15 นางสาวนีรนุช  สิทธิสาร คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา 
16 นางสาวกนกวรรณ สะแกทอง คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.ฟิสิกส์ 
17 นางสาวเกศณี  เกตุดี คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
18 นางสาวเต็มศิริ   พรมชาติ คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
19 นางสาวปัทมา  แปลงโสม คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.คณิตศาสตร์ 
20 นายสุริยา  การ่อน คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.พลศึกษา 
21 นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 



22 นางสาวปวีณา  เส็งสูนย์ คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
23 นางสาวภภัสสร เทียมขุนทด คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
24 นางขวัญฤดี จรรยากรณ์ คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปศึกษา 
25 นางสาวภิญญดา เลีบยใย คร ู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
26      
27      
28      
      

 

๒. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

๒.๑ การสรรหาบรรจุและแต่งตั ง 

  

๓. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
1 พลศึกษา 1  
2 ภาษาไทย 1  
3 ศิลปะ 1  
4 คอมพิวเตอร์ 1  

ที ่ รายละเอียด จ านวน หมายเหตุ 
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 นางสาวศิรรัตน์ จันทร์สง 

นางกาญจน์กนก  รัตนดาราโชค 
  

1 ต.ค. – 31  มี.ค. 62 นางสาวกชพร  พุทธชาติ 
นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า 
นางคณิตฐา บุญพูล 

  

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63 นางสาวกชพร  พุทธชาติ 
นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า 
นางคณิตฐา บุญพูล 

  

1 ต.ค. 63 – 31  มี.ค. 64    


