
รายงานประจําปี 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โงเรียนวัดหนองตางู  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  

 



คํานํา 

โรงเรียนวัดหนองตางู ได้ดําเนินการบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ 

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้ ดําเนินการ

บริหารงานบุคคล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ที่ยึด

หลักระบบคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการวางแผนอัตรากําลัง และกําหนดตําแหน่ง การ

สรรหาและการบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน

ความมีวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ หวัง เป็นอย่างยิ่ง

ว่ารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาเล่ม นี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้สนใจได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

     กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    โรงเรียนวัดหนองตาง ู

  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป 

- สถานที่ตั้งอาณาเขตและพ้ืนที่บริการ          ๑   

- จํานวนโรงเรียนและจํานวนนักเรียน    ๒  

- โครงสร้างการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล    ๓ 

- ภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐาน    ๔ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน 

- จํานวนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕ 

- จํานวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ๖ 

- จํานวนนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ๗ 

- จํานวนบุคลากรที่จ้างโดยใช้งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๘ 

ส่วนที่  ๓  ผลการดําเนินงาน  ๙ 

ส่วนที่  ๔  เป้าหมายและความสําเร็จ                                                                   ๑๐ 

ส่วนที ่ ๕  ปัญหาและอุปสรรค                                                                          ๑๑ 

คณะผู้จัดทํา                                                                                                ๑๒ 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไป 

สถานที่ตั้งอาณาเขต และพื้นที่บริการ 

โรงเรียนวัดหนองตางู  ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๑ ตําบลหนองตางู  อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

๖๐๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๐๐๐๕๑๘ 

โรงเรียนวัดหนองตางู จัดการศึกษาครอบคลุมพ้ืนทีเ่ขตบริการ  ๕  หมู่บ้าน ได้แก่ 

๑. หมู่ ๑ บ้านหนองตางู  

๒. หมู่ ๕ บ้านเนินพิมพ์ผาสุข   

๓. หมู่ ๗ บ้านหนองพิมวัฒนา  

๔. หมู่ ๘ บ้านคลองอ่างทอง   

๕. หมู่ ๙ บ้านวังตะโกก  

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อําเภอเก้าเลี้ยวอําเภอเมืองนครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขนาดโรงเรียนและจํานวนนักเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน 
ขนาดกลาง 

(นร.๑๒๑ คน – ๖๐๐ คน) 

 

๔๕๒  คน 
 

รวม 
 

๔๕๒  คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ภารกิจและอํานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล มีดังต่อไปนี้ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ 

ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม บริหารงานบุคคล มีอํานาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

๓. วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๔. ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๕. จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  

๖. จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

๗. ปฏิบัติงานการบริการ อํานายความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ 

การออกบัตรประจําตัว ขอพระราชทานเพลิงศพ และการขออนุญาตต่างๆ  

๘. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ  

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน 

๒.๑ จํานวนอัตรากําลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน (จ.๑๘) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

ลําดับที่ 

 

ตําแหน่ง 

 

วิทยฐานะ 
จํานวน 

ตําแหน่งที่มีคนครอง ตําแหน่งว่าง รวม 

๑. ผู้อํานวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ๑ ๐ ๑ 

 รวม  ๑ ๐ ๑ 

๒. ครู คศ.๓ ชํานาญการพิเศษ ๕ ๐ ๔ 

๓ ครู คศ.๒ ชํานาญการ ๒ ๐ ๒ 

๔. ครู คศ.๑  ๑๐ ๐ ๑๐ 

๕. ครูผู้ช่วย  ๘ ๐ ๘ 

 รวม  ๒๕ ๐ ๒๕ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๒ จํานวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ค(๒) ตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน (จ.๑๘) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

ลําดับที่ 

 

ตําแหน่ง 
จํานวน 

ตําแหน่งที่มีคนครอง ตําแหน่งว่าง รวม 

 ประเภททั่วไป    

๑. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ๐ ๑ 

๒. นักการภารโรง ๑ ๐ ๑ 

 ประเภทครูผู้สอน    

๓. ครูพ่ีเลี้ยง ๑ ๐ ๑ 

 รวม ๓ ๐ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๓ จํานวนนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน(คน) 

 

ที่ ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน(คน) หมายเหต ุ

๑ อนุบาล ๓ ขวบ ๑๑  

๒ อนุบาล ๑ ๒๒  

๓ อนุบาล ๒ ๓๑  

 รวม ๖๔  

 ระดับประถมศึกษา   

๔ ประถมศึกษาปีที ่๑ ๓๔  

๕ ประถมศึกษาปีที ่๒ ๔๖  

๖ ประถมศึกษาปีที ่๓ ๔๒  

๗ ประถมศึกษาปีที ่๔ ๓๕  

๘ ประถมศึกษาปีที ่๕ ๓๙  

๙ ประถมศึกษาปีที ่๖ ๔๒  

 รวม ๒๓๘  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

๑๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕๒  

๑๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๘  

๑๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๙  

 รวม ๑๔๙  

 รวมทั้งสิ้น ๔๕๑  

 



๒.๔ จํานวนบุคลากรที่จ้างโดยใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนวัดหนองตางู 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

 

ที ่ ตําแหน่ง จํานวน(คน) จ้างจากเงิน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

๑ ครูอัตราจ้าง ๑ สพฐ.  

 รวม ๑ สพฐ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โรงเรียนวัดหนองตางู เสนอเรื่องให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พิจารณาและมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

 

เรื่องท่ีดําเนินการ จํานวนครั้ง ราย 

๑.การย้าย   

๑.๑ การย้าย(กรณีปกติ) ๑ ๕ 

๒.ขออนุมัติใช้แผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

๒.๑ การขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒  

๒.๑ การขออนุมัติใช้แผนวิชาการ  ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑  

๓.การขอความเห็นชอบการดําเนินการงบเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
จํานวน ๕ รายการ  

๑  

๔.การพิจารณาอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

๔.๑ การพิจารณาอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผน
ขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย 

๑  

๔.๒ การพิจาณาอนุมัติใช้แผนวิชาการและแผนจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑  

๔.๓ การพิจาณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑  

๔.๔ การพิจาณาอนุมัติการใช้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑  

๕. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว   

๕.๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑ ๓ 

๕.๒ การพิจารณาอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผน
ขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย 

๑  

๕.๓ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑ ๑ 

๖.การเสนอขอรับงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล รายการค่า ๑  



ครุภัณฑ์และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   

 

ส่วนที่ ๔ เป้าหมายและความสําเร็จ 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพสูง มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถ พัฒนางาน 

ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ” 

พันธกิจ 

๑. ดําเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

๒. จัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย  

๓. สรรหาบรรจุและแต่งตั้งด้วยความเท่ียงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้ระเบียบกฎหมาย  

๔. ให้บริการด้านงานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบด้วยความถูกต้อง แม่นยํารวดเร็ว  

๕. ส่งเสริมและปลูกฝังบุคลากรให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีวินัย และ

ดําเนินงานด้านนิติการด้วยความเป็นธรรม  

๖. อํานวยความสะดวก ให้บริการเป็นที่พอใจของบุคลากร ภายใต้ขอบเขตของหลักเกณฑ์ ระเบียบ 

กฎหมาย  

๗. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารราชการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาพของ 

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ ได้ดําเนินงานการบริหารงานบุคคล

ตามอํานาจหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยยึดหลักระบบคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ในการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 



การสรรหาและการบรรจุและแต่งตั้งการ พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนความมีวินัย คุณธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค 

ในการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล ตามคําสั่งหัวหน้าคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 

๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) มี

อํานาจหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษาต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน

ให้แก่ กศจ.เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดําเนินการทาง วินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการ

กําหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดทั้งได้กําหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ . เป็นผู้มีอํานาจสั่ง บรรจุและ

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓(๓) และ (๔) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การดําเนินงานการบริหารงานบุคคล เกิดความล่าช้าใน กระบวนการและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การกําหนดตําแหน่ง และการขอมีและเลื่อนวิทย

ฐานะ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตร ๓๗ ค

(๒)  


