
 

คำนำ 

          ตามท่ีโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้มีการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จสิ้น แลว้นั้นกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำ รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลการ

ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนากร

บุคลากร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิงานงานบรหิารงานบคุคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม   ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช 

 

ส่วนที1่   ข้อมูลเบือ้งต้น 

จ านวนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ณ 1  กนัยายน 2565) 

1.1 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) หมายเหต ุ
1 ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  
2 รองผูอ้  านวยการ 2  
3 ครู 38  
4 ครูอตัราจา้ง 

-ครูสอนภาษาองักฤษ 
-ครูสอนภาษาจีน 

2  

 

1.2 จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) หมายเหต ุ
1 พนกังานธุรการ 1  
2 ลกูจา้งชั่วคราว 

- เจา้หนา้ที่พสัด ุ

- พนกังานขบัรถ 

- แม่บา้น 

- นกัการภารโรง 

- ยามรกัษาการณ ์
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1.3  แสดงจ ำนวนครูตำมวิทยฐำนะ 

 

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ตำแหนง่ วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(คน) 

ตำแหนง่ ชาย หญิง รวม 

 1. ผูอ้ำนวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ชำนาญการ คศ.2 0 0 0 

 ชำนาญการพเิศษ คศ.3 1 0 1 

 เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 

 เช่ียวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 

 2. รองผู้อำนวยการ

โรงเรยีน 

- คศ.1 - - - 

 ชำนาญการ คศ.2 1 1 2 

 ชำนาญการพเิศษ คศ.3 - - 0 

 เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 1 1 2 

 3. ครู 4. ครูผู้ช่วย  - 0 3 4 

- คศ.1 2 8 10 

 ชำนาญการ คศ.2 2 12 14 

 ชำนาญการพเิศษ คศ.3 2 11 13 

 เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 

 เช่ียวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 6 35 41 

4. ครูอัตราจ้าง - - - 2 2 

 5. ลูกจา้งช่ัวคราว - - 3 3 6 

   3 5 8 

รวมทั้งหมด 9 40 49 
 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 
 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1080210808&Area_CODE=101712


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1.4   แสดงจ ำนวนบุคลำกรครูตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

กลุม่สาระการเรียนรู ้ ชาย หญิง รวม 
ภาษาไทย 0 5 5 
คณิตศาสตร ์ 0 5 5 
วิทยาศาสตร ์ 1 6 7 
สงัคมศกึษา 0 5 5 
ศิลปศกึษา ดนตรี นาฏศิลป์ 1 3 4 
สขุศกึษา พลศึกษา 2 1 3 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 1 3 
ภาษาต่างประเทศ 1 7 8 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 0 0 0 

รวม 5 30 40 



 

 

1 การวางแผนอัตรากำลัง 

ขั้นตอนการดำเนินงานการวางแผนอัตรากำลัง 

  1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 

1) รวบรวมและรายงานข้อมูล ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ต่อ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

- จำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขา 

- จำนวนครูอัตราจา้ง 

- จำนวนพนักงานราชการ 

- จำนวนลูกจ้างประจำ 

- จำนวนลูกจ้างช่ัวคราว 

๒) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการอัตรากำลังของสถานศกึษา 

๓) จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 

๔) เสนอแผนอัตรากำลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

๕) นำเสนอแผนอัตรากำลังต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

๖) นำอัตรากำลังสู่การปฏิบัติ 

๙) กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง 

1.2 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

  1) กำหนดตำแหน่ง หรอืเสนอขอกำหนดตำแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจา้งช่ัวคราวใหส้อดคล้องกับแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาต่อ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  2) ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหส้อดคล้อง กับความตอ้งการ ภาระหน้าที่

ที่เปลี่ยนแปลงของสถานศกึษา 

2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

- จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามสาขา 

- จำนวนครูอัตราจา้งและพนักงานราชการ 

กรอบงำนบุคลำกร  



- จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจา้งช่ัวคราว 

2.2. รวบรวมข้อมูล จำนวนนักเรียน และการจัดช้ันเรียน 

2.3. คำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2.4. เสนอความตอ้งการ จำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย   

      จำแนกสาขาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ที่สังกัด 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

ขั้นตอนการดำเนินงานการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

การสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3.1 เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

3.2 ดำเนินการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เห็นชอบหรือมอบหมายการสรรหาพนักงานราชการ 

3.2.1. เสนอความตอ้งการพนักงานราชการ ต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่สังกัด 

3.2.2. ดำเนินการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ 

เขตพื้นที่เห็นชอบหรอืมอบหมายการสรรหาลูกจา้งประจำ 

1) เสนอความตอ้งการลูกจา้งประจำ กรณีมีอัตราว่างต่อสำนักงานเขตพืน้ที 

                                   การศกึษาที่สังกัด 

๒) ดำเนินการสรรหาโดยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็ 

                                    ลูกจา้งประจำ กรณีสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเห็นชอบหรอืมอบหมาย 

๓)  การดำเนินการสอบคัดเลือก ยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจา้งประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

4. การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 

4.1 ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจา้งช่ัวคราวกรณีได้รับการจัดสรรจาก

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาที่สังกัด 

4.2 การดำเนินการสรรหา อาจทำได้โดยการสรรหา การสอบคัดเลือกแล้วแต่ความเหมาะสม 

4.3 การดำเนินการ ใหย้ึดหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจา้ง

ช่ัวคราวกระทรวงการคลังกำหนด 

 

 

 



5. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

๕.๑ ผูข้อกลับเข้ารับราชการยื่นคำร้องขอกลับเข้ารับการต่อสถานศกึษา 

๕.2 สถานศกึษาเสนอคำร้องขอกลับเข้ารับราชการไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เพื่อเสนอ

ขออนุมัตติ่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 

6.  การเลื่อนเงินเดือน 

ขั้นตอนการดำเนินงานการเลื่อนขัน้เงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ 

๖.1 สถานศกึษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมนิและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในสถานศกึษา 

๖.2 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนในฐานะ

ผูบ้ังคับบัญชา 

๖.3 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอความเห็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้

คณะกรรมการ ตามข้อ 2 พิจารณา 

๖.4 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา เสนอผลการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศกึษาให้ความ

เห็นชอบ 

๖.5 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในฐานะ

ผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 

๖.6 สถานศกึษา แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนพร้อมระบุเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ ตามมาตรา 53 

๖.7 สถานศกึษา จัดส่งคำสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน และไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครูและ

บุคลากรในสังกัด ที่ออกคำสั่งไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตามกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียน

ประวัติและเบิกจ่ายเงนิเดือนต่อไป 

7. การเลื่อนขั้นเงนิเดือนกรณพีิเศษ 

๗.1 กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการให้ผู้อำนวยการสถานศกึษาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานพร้อมเสนอ

ความเห็นและรายงานไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.

กำหนด 

๗.2 ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผูถ้ึงแก่กรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย 

กำหนด ตามความเหมาะสม 



8. การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง 

๘.1. ผู้อำนวยการสถานศกึษา ประเมนิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในฐานะผูบ้ังคับบัญชา

ช้ันตน้ *ดำเนินการแต่งตัง้คำสั่งคณะกรรมการการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศหลักเกณฑ์การ 

9. การลาทุกประเภท 

ขั้นตอนการดำเนินงานการลาทุกประเภท 

การลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.1 กรณีอำนาจอนุญาตการลาอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียน 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชาตามลำดับช้ัน 

๒) ผูอ้ำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

๓) ควบคุมสถิตขิ้อมูลการลาและสรุปงบหน้า ลารายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

9.2 กรณีอำนาจอนุญาตการลา เกินอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียน 

1) ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศกึษาส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน 

2) สถานศกึษาตรวจสอบใบลาและเอกสารประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

กำหนด 

3) เสนอเรื่องไปให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อดำเนินการต่อไปการลาของ

ลูกจา้งประจำ 

9.3 ควบคุมสถิตขิ้อมูลการลาตามสิทธิการลาของลูกจ้างช่ัวคราว 

1) กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกลุกจา้งช่ัวคราวมีสทิธิการลาป่วย โดยได้รับค่า

จ่างอัตราปกติปี 1ไม่เกิน 8 วัน ทำการเว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรก ไม่

อยู่ในค่ายได้รับสิทธิดังกล่าวในปีถัดไป ลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งจา้งไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสทิธิ

ลา ป่วยโดยได้รับค่าจา้งอัตราปกติระหว่างลาปี 1 ไม่เกิน 15 ทำการใหน้ำกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเคราะห์ ขา้ราชการผู้ได้รับอันตรายหรอืการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

ในส่วนที่เกี่ยวกับการลาใช้บังคับบัญชากับลูกจา้งโดยอนุโลม 

2) กรณีลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากการคลอดบุตรปี

หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิรับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกิน 45 วัน แล้วแต่

กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานปีแรกไม่ครบ 7 เดอืนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 

9.4 การลาของพนักงานราชการ 

1) พนักงานราชการส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน 

2) ผูอ้ำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

3)ควบคุมสถิตขอ้มูลการลา 



9.5 การลาศึกษาต่อ 

1) ข้าราชการครูผู้ประสงค์จะลาศกึษาต่อจัดส่งใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชา 

2) สถานศกึษาเสนอขออนุญาตกับให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่

ประสงค์จะไปสมัครสอบเลือกเพื่อศึกษาต่อไปยังสำนักงานเขตการศกึษาเพื่ออนุญาตให้ขา้ราชการ

ครู และบุคคลากรทางศกึษาไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศกึษาต่อ 

3) สถานศกึษาเสนอขออนุญาตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ

อนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ซึ่งสอบคัดเลือกได้ไปศกึษาต่อตามความประสงค์ 

*การลาทุกกรณีใหแ้จง้ที่ผู้อำนวยการ 

*กรณีลากิจต้องส่งใบลาก่อน 1-2 วัน 

*กรณีครูและบุคลากรทางการศกึษาไปราชการให้ระบุเรื่องและสถานที่ที่เข้ารับการอบรม

ด้วย 

10.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

10.1 สถานศกึษาจัดทำมาตรฐาน / ภาระงานขั้นตำของขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการ

ศกึษา 

10.2 สถานศกึษากำหนดเกณฑ์ / วิธีการประเมินผลงานโดยให้พิจารณาทั้งคุณสมบัติและ

คุณลักษณะของบุคคลใหส้อดคล้องตามลักษณะงาน 

10.3 แจ้งบุคลากรเพือ่เตรียมพร้อมรับการแระเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

10.4 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 

10.5 ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินระดับดีเด่น 

11. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ขั้นตอนการดำเนินงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์ 

11.1 ตรวจสอบและเสนอผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรยีญจักรพรรดิมาลา 

11.2 ดำเนินการในการเสนอผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนและสมควรขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ

เหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กฎหมายกำหนด 

11.3. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสรยา

ภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 



12. การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลให้มแีละเลื่อนวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

12.2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวธิีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

12.3 รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้

เสนอของให้มีและเลื่อน วทิยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาที่สังกัด เพื่อดำเนินการต่อไป 

12.4เมื่อคณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินผูข้อมีและเลื่อนวิทยฐานะครบทุกด้านและนำ

ผลการประเมินเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาพิจารณาแล้ว  

13. การส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

13.1 สถานศกึษาส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

ให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

13.2  สถานศกึษาให้หรือเสนอชื่อครูและบุคลากรทางการศกึษาที่สมควรได้รับคำชมเชย เงนิ

รางวัล หรอืเครื่องหมายเชิดชูเกียรตใิห้สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาทราบ 

13.3  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเสนอ อ.ก.ศ.จ.เขตพืน้ที่การศกึษาให้ความเห็นชอบ 

13.4  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามอบหรอืให้คำชมเชยเงนิรางวัลหรอืเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

14. การส่งเสรมิมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

14.1  สถานศกึษา ทำการศกึษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็นธรรมในการ

ประกอบอาชีพ 

14.2  สถานศกึษากำหนดหลักเกณฑ์และวธิีการส่งเสริมความมั่นคงและความเป็นธรรมในการ

ประกอบอาชีพ 

14.3  สถานศกึษาดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติด ี

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14.4  ผูบ้ังคับบัญชา ควบคุมดูแลและส่งเสริม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้

ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง 



15.  การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมวนิัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

15.1  ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดตี่อผูใ้ต้บังคับบัญชา 

15.2  ผูบ้ังคับบัญชาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 

15.3  ผูบ้ังคับบัญชาหมั่นสังเกต ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมใิห้

ผูใ้ต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 

16. การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ขั้นตอนการดำเนินงานการสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตลการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

16.1 สถานศกึษาดำเนินการเสนอขอมีใบประกอบวิชาชีพพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดและเอกสาร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหถู้กต้องา 

16.2 เสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อตรวจสอบและ

นำเสนอตามที่ผู้มีอำนาจหรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย 

16.3 จัดทำทะเบียนควบคุมคุมกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

16.4 ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้ประพฤติตนตามระเบียบวินัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

17. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

การพัฒนาก่อนมอบหมายงาน 

17.1 ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา ก่อนมอบหมายงานใหผู้เ้กี่ยวข้อง ทราบ 

17.2 ให้ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา หรอืรองผู้อำนวยการสถานศกึษาเป็นประธาน 

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศกึษา 1 คน เป็นกรรมการและข้าราชการครูหรอืบุคลากรทาง

การศกึษาซึ่งดำรงตำแหน่ง ครูที่ผู้อำนวยการสถานศกึษา แต่งตั้งให้ทำหนา้ที่เป็นผู้ควบคุมดูแล การเตรียม

ความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและเลขานุการ 

17.3  ให้คณะกรรมการมีหนา้ที่เตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้คำปรึกษา แนะนำ

รวมทั้งประเมนิผลการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมสี่วนร่วมและการประเมิน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย 



18.การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

18.1 ให้ผู้บริหารสถานศกึษาในฐานะผูบ้ังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

18.2 สถานศกึษา วเิคราะห์ภารกิจ รวบรวมข้อมูลด้านบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

18.3 ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนที่ได้ 

กำหนดไว้ 

18.4 ผู้บริหารสถานศกึษาประเมินผลการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการพัฒนาตนเอง 

ปีการศกึษา  2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลำดับที่ ชื่อสกุล จำนวนชั่วโมง 
1 นางพยอม   มณีฉาย  36 
2 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 30 
3 นายทวีป   วังวิเศษกุศล 32 
4 นางผกามาศ     สิงหพันธ์  42 
5 นางวิภา     ไอยราคม 30 
6 นางจุฑาทิพย์     กลับขันธ์  30 
7 นางสาคร    เปาะทอง 45 
8 นางสุพัฒตรา    แคล้วภัย  12 
9 นางสมโภชน์     วังวิเศษกุศล 38 
10 นางสุภาวดี        ปารมาศ 56 
11 นางณหทัย         อนุจร 30 
12 นางสาวศิวพร       จริตงาม 45 
13 นางสาวกฤติมา     แก้วประเสริฐ 70 
14 นางสุมาลัย     รอดสวัสดิ์ 56 
15 นางสาวปาริชาติ        เกตุแก้ว 43 
16 นางพวงผกา     ไชยจิตร์ 12 
17 นางสาวเสาวณี       คำทอง 69 
18 นางพิมไทย์      เกตุพงษ์พันธ์ 50 
19 นางสาวจีรวรรณ     ทองแก้ว  88 
20 นางสาวสุภรดา       เพิงรันต์  32 
21 นางสาวอรวลี       เทพนุรักษ ์ 24 
22 นางสาวศิรินพร      มนัสสิทธิพันธ์ 30 
23 นายสมเกียรติ        เจนจรัสจินดา 12 
24 นายทัศพล        บุญศร ี 12 



 

 

 

ลำดับที่ ชื่อสกุล จำนวนชั่วโมง 
25 นายสุชาติ          แก้วหล้า 12 
26 นางอมรรัตน์      พิกุลทอง 12 
27 นางอุทัย      พิกุลงาม 12 
28 นางสาวพรพิมล      สมบัติมาก 12 
29 นางสาวดวงกมล      บุญช ู 12 
30 นางสาวปาริฉัตร        ทองเลี่ยมนาค 12 
31 นางนพรัตน์     แดงงาม 12 
32 นางสาวสุภาวดี      สุขผอม 12 
33 นายโยธิน      ปล้องไหม 12 
34 นางสาวอุทมพร    เสริมบุญ 12 
35 นางสาวปวันรัตน์       แก้วอุไทย 12 
36 นางสาววิลาวรรณ      นุวรรณ 12 
37 นางสาวณฐิยา        ทองสงค ์ 12 

เฉลี่ย 29.19 
 
 

                                   

 

1. นางสาวดวงกมล    บุญชู 

- รางวัล “สอนดี สอนเด่น เห็นผล  คนชื่นชม” ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จากสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครศรธีรรมราช 

- รางวัล “ ครูผูม้ีจติวิญญาณความเป็นครู”  จากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครศรีธรรมราช 

2. นางสาวอุทุมพร   เสริมบุญ 

- รางวัล“สอนด ีสอนเด่น เห็นผล  คนชื่นชม” ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  จากสำนักงานเขตพืน้ที่ 

            การศกึษานครศรีธรรมราช 

3. นางสาววิลาวัลย์   นุวรรณ 

-  รางวัล“สอนดี สอนเด่น เห็นผล  คนชื่นชม” ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  จากสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครศรธีรรมราช 

สรุปรางวัล/ผลงานครู 



4. นางสาวสุภาวดี     สุขผอม 

-   รางวัล“สอนดี สอนเด่น เห็นผล  คนชื่นชม” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครศรธีรรมราช 

- รางวัล “ ครูผูม้ีจติวิญญาณความเป็นครู”  จากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครศรีธรรมราช 

5. นายโยธิน         ปล้องไหม 

- รางวัล“สอนด ีสอนเด่น เห็นผล  คนชื่นชม” ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จากสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครศรธีรรมราช 

6. นางสุภาวดี       ปานมาศ 

- รางวัล“สอนด ีสอนเด่น เห็นผล  คนชื่นชม” ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จากสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครศรธีรรมราช 

- รางวัล “ ครูผูม้ีจติวิญญาณความเป็นครู”  จากสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

1. นางผกามาส    สิงหพันธ์ 

เหรียญจักรพรรดิมาลา  ( ร.จ.พ. ) 

2. นางสุพัฒตรา   แคล้วภัย 

เหรียญจักรพรรดิมาลา  ( ร.จ.พ. ) 

3. นางสาคร   เจ้ยทองศรี 

เหรียญจักรพรรดิมาลา  ( ร.จ.พ. ) 

 

 

    

1. นางรานี   เพชรศรีช่วง           ครูชำนาญการ    เอกแนะแนวการศกึษา 

2. นางสาวสุเชาวนี    รัตนพันธ์    ครูชำนาญการ    เอกภาษาอังกฤษ 

3. นางสุรีรัตน์     เผือกจีน          ครูชำนาญการ    เอกสังคมศึกษา 

 

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

เกษียณอารุราชการ ปีการศึกษา 



 

 

 

1. นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์       ครูชำนาญการ  เอกสังคมศกึษา 

2. นางพิมพ์ไทย เกตุพงษ์พันธุ์   ครู   เอกภาษาอังกฤษ 

3. นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์       ครู  เอกสังคมศกึษา 

 

 

1. นางสาวสุเบ็ญญา   เกิดขุมทอง                            เอกคณิตศาสตร์ 

2. นางสาวหทัยรัตน์   ศรจีันทร์    เอกสังคมศกึษา 

3. นายสุรเชษฐ์         อโลภะ    เอกภาษาจีน  

 

 

 

1. นางสาวตัทธิตา     ติ่งต่ำ      ครูชำนาญการ   เอกสังคมศกึษา 

2. นางสาวอติตตา     ยวงนาค   ครูชำนาญการ   เอกคณิตศาสตร์ 

 

 

 

1. นางสาวจีรวรรณ ทองแก้ว   ครูผู้ช่วย          เอกสังคมศกึษา 

2. นายนิธิกิตติ์      ฐิตโิฆษิตรัตน์                    เอกพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรย้ายเข้า ปีการศึกษา 2564 

บุคลากรย้ายออก ปีการศึกษา 2564 

รับบรรจุใหม่ ปีการศึกษา 2564 



 

 

 


