
 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโพนแพง 

ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวดัอุบลราชธานี 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 

 

 
 
 



ค าน า 
 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบติังานเพือ่ตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลกัธรรมาภิบาล 
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ผูป้ฏิบตัิงาน ไดรั้บการพฒันา มีความรู้ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ น าไปสู่ การบริหารงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลกั การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพ การศึกษาของผูเ้รียน 

โรงเรียนบา้นโพนแพง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ไดจ้ดัท ารายงานการบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพือ่เป็นขอ้มูลในการปฏิบติังานเต็มตามศกัยภาพ โดย ยดึมัน่ในระเบียบวินยั จรรยาบรรณ 
อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแพง 

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

การจดัท ารายงานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนบา้นโพนแพง โดยการด าเนินการตามภารกิจ ของกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
1. กลุ่มงานวางแผนอตัราก าลงั 

๑.๑ จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา พนก ังานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ทกุ
ต าแหน่ง 

  

            โรงเรียน บา้นโพนแพง อ าเภอ ม่วงสามสิบ  เครือข่าย ร.ร.ที ่21  

ช่ือ-
สกุล 

 

ต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 

วนั เดือน ปี วนั เดือน ปี หมู่ นบัถือ  วุฒิการศึกษา (เร่ิมจากวุฒิท่ีใชบ้รรจุเขา้รับราชการ)  

เกิด บรรจุ โลหิต ศาสนา 
ต ่ากว่า
ปริญญา
ตรี 

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
 

 (หรือวนัเร่ิมจา้ง)   วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอ
ก วุฒิ วิชาเอก วุฒิ วิชาเอก เคล่ือนท่ี  

 ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา               

1 นางบุญปอง   กอ้นทรัพย ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 8822 21/07/2507 01/09/2530 โอ พุทธ     -      -  ค.บ. ภาษาองักฤษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา     -      -  094-5125111 
2 นางสาวกฤษณา  ส าลีใย ครู 8824 05/06/2510 01/06/2536 เอบ ี พุทธ ม.6     -  ค.บ. ประถมศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา     -      -  083-3645979 
3 นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ ครู 8825 26/10/2507 02/05/2531 โอ พุทธ มศ.5     -  ค.บ. บรรณรักษ์

ศาสตร์ 
ศศ.ม บรรณรักษศ์าตร์

และสารสนเทศ 
    -      -  064-4473987 

4 นางเพชรินทร์   โรจนวธิาน ครู 8826 13/10/2503 02/08/2525 เอ พุทธ ปวส. คหกรรม
ทัว่ไป 

ศษ.บ. ประถมศึกษา     -      -      -      -  081-0757899 

5 นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน ครู 8828 03/01/2508 01/06/2533 โอ พุทธ ม.6     -  ค.บ. ประถมศึกษา ค.ม. การพฒันา
หลกัสูตรและการ
เรียนการสอน 

    -      -  098-2716372 

6 นางสาวพิชชานนัท ์ ไหลหลัง่ ครูผูช่้วย 8829 18/02/2538 26/10/2561 เอ พุทธ ม.6     -  ค.บ. วทิยาศาสตร์
ทัว่ไป 

    -      -      -      -  082-374-7188 

7 นายเทียม    คุณม ี ครู 12160 13/07/2507 20/05/2541 บี พุทธ ปก.ศ.
สูง 

ภาษาองักฤ
ษ 

ค.บ. วทิยาศาสตร์     -      -      -      -  881-295945 

8 นางบุญหลาย เฝ้าทรพัย ์ ครู 3762 12/03/2504 17/01/2526 เอ พุทธ     -      -  ค.บ. การประถมศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา     -      -  089-5789346 
9 นายภาสุวตัิ  จนัทร์ปุ่ ม ครู 6065 05/07/2510 25/03/2554 โอ พุทธ ปวส. ศิลปะ กศ.บ. ศิปศึกษา     -      -      -      -  083-3391881 
10 นางสาวพชัรินทร์  ชลการณ์ ครูผูช่้วย 476 03/06/2536 13/01/2563 เอ พุทธ ม.6     -  ศศ.บ. ภาษาไทย     -      -      -      -  881-218971 

                 

 พนักงานราชการ                

1 นางบรรณลดาพร   การะเกษ ครูพี่เลี้ยง  11/06/2514 30/12/2548 บี พุทธ     -      -  ค.บ. คณิตศาสตร์     -      -      -      -  086-2520795 
                 

 ลูกจ้างประจ า                

1 นายประพฤติ  ศาลาสุข ช่างไม ้ช.4 33535 10/01/2508 25/07/2540 บี พุทธ ม.6     -      -      -      -      -      -      -  086-2550455 
                 

 ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินงบประมาณงบด าเนินงาน)              

 แผนงานขยายโอกาสและพฒ ั นาการศึกษา ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบัง คบั             

 โครงการคืนครูให้นกัเรียน                

1 นางสาวนารีรัตน ์   ประทาน ธุรการโรงเรียน  05/07/2532 01/10/2555 โอ พุทธ ปวส. คอมพิวเตอ
ร์ 

ศศ.บ. ศิลปศาสตร
บณัฑิต 

    -      -      -      -  081-0720017 

2 นางสาวสุภาพร  ประเสริฐ พี่เลี้ยงเดก็พกิาร    เอ พุทธ ม.6  ศป.บ ศิลปกรรมศาตร์
บณัฑิต 

    -      -      -      -  097-3293986 

                 

 ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินนอกงบประมาณ)               

1 นางสาวพนิดา   สมสมยั ครูอตัราจา้ง  03/02/2538 01/11/2561 บี พุทธ ม.6     -  ค.บ. พลศึกษา     -      -      -      -  094-3105312 

                 
 

 

 



ผลการพฒันาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบุคคลด าเนินโครงการตามแบบงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบถว้นและส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
โดยด าเนินการดงัน้ี 

๑. พฒันารักษาการในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
๒. พฒันาครูผูช่้วยในโรงเรียน 
๓. พฒันาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค(๒) 
๔. พฒันาผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ท าให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโครงสร้างดงักล่าวฯ มีความรู้ความสามารถเขา้ใจในบทบาทของตน เป็นไปตาม 

โครงสร้างดงักล่าว มีความรู้ความสามารถเขา้ใจในบทบาทของตน เป็นไปตามศกัยภาพในแต่ละ หนา้ที่ ดงัน้ี 
๑. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. มีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 

๒. มีความรู้ ความเขา้ใจต่อการด าเนินการทางวนิัย ตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ต่อการ ด าเนินการทางวนิยั การ 
รักษาวนิยั 

๓. ไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้เพือ่แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น หน่วยงานหรืองานใน 
หนา้ที่ของแต่ละบุคคลได ้และสร้างเสริมาความคิดริเร่ิมในการท างาน เป็นการสร้างขวญั และก าลงัใจ ในการท างาน
ของ ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

๒. ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ที่ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบริหารจดัการใน 
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ น าความรู้ที่ไดรั้บไปบริหารและพฒันาสถานศึกษาตน้สงักดัอยา่งมี ประสิทธิภาพ 

๓. ผู้ช่วย 

๑. ไดส้ร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดา้นการพฒันาวินยัคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ไดรั้บการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งที่ดีใหก้บัผูเ้รียน 
๓. มีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพฒันาการเรียน การ

สอนใน สถานศึกษาในสงักดั 
๔. ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายวนิยัที่เก่ียวขอ้ง มีจิตส านึกความเป็นครู 

๕. เป็นแบบอยา่งที่ดีใหก้บัผูเ้รียนและสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บไปพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ใน สังกัด ท าให้ผูเ้รียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เป็นไปตามนโยบายที่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

๔. บุคลากรในสังกัด 

๑. ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการภาครัฐที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล และแนวทาง ปฏบิตัิงาน 
ปฏิบติัหนา้ที่ตามยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และขอบข่ายภารกิจงานในหนา้ที่ 



๒. ไดรั้บการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อนัจะน าไปสู่การพฒันางานอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

ปัญหา อปุสรรค งบประมาณที่ไดรั้บจดัสรรจาก สพฐ. ไม่มีความชดัเจนและไม่เพยีงพอ ท าใหเ้กิดปัญหา
ต่อ การด าเนินการในโครงการที่ใชง้บประมาณจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ สพฐ. ควรจดัสรรงบประมาณให ้โรงเรียน ในช่วงตน้ปีงบประมาณเพือ่ให ้ด าเนินการเป็นไป

ตาม โครงการที่ไดว้างแผน 

 

 



 
 
 



 


