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กลุ่มอ านวยการ 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 
 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกลุ่มอ านวยการ ๖ ภารกิจ  ประกอบด้วยงาน
ธุรการ งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบ าเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติงานพัฒนาบุคลากร งานวินัยและนิติการ ซึ่งมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานแต่ละ
กลุ่มภารกิจ เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการได้
ทราบ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามภารกิจในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือตรวจสอบและทบทวน
กระบวนการท างานตามภารกิจและได้น าไปปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ
ลุล่วงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้จัดท าจึงหวังว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ใน
ปฏิบัติงานและพัฒนางานต่อไป 
 
 ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี ส่วนร่วมในการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม บริหารงานบุคคล 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
        กลุ่มอ านวยการ 
                     โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มอ านวยการ 

แนวคิด 

         การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยแบ่งการบริหารงานเป็น  4 กลุ่มงาน
ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป และ กลุ่มอ านวยการ   
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว มีการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล สนองตอบ
ความต้องการของโรงเรียน 

๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ
ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพมี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 
๒. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

๒.๑. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 ๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 ๒.๑.๒ การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 

 ๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
๓. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๓.๑ งานสรรหาบุคลากร 
  ๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
 ๓.๒ งานย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



  ๓.๒.๑ การรับย้ายเข้าและย้ายออก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓.๒.๒ การรักษาราชการแทน 
 ๓.๓ งานออกจากราชการ 
  ๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 
  ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 
  ๓.๓.๓ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

๔. งานทะเบียนประวัติ 
๔.๑ งานบ าเหน็จความชอบ 
๔.๒ งานทะเบียนประวัติ 
๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๔.๔ งานบริการบุคลากร 

๕. งานพัฒนาบุคลากร 
๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
 ๕.๑.๑ การฝึกอบรม 
 ๕.๑.๒ การศึกษาต่อ 
๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
 ๕.๓.๒ การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

๖. งานวินัยและนิติการ 
๖.๑ งานวินัย 
๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 ๖.๒.๑ การอุทธรณ์ 
 ๖.๒.๒ การร้องทุกข์ 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจปรากฏผลดังนี้ 

๑. งานธุรการ 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ การรับหนังสือราชการ 

การส่งหนังสือราชการ 
จ านวนหนังสือราชการที่รับ ๑,๓๑๙ เรื่อง 
จ านวนหนังสือราชการที่ ๘๕๙ เรื่อง 

๒ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรฯ จ านวน ๒๐ ครั้ง 

อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
อุปสรรค/ปัญหา 
      ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 

๒. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
๒.๑ งานวิเคราะห์ วางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์อัตราก าลัง 

ในสถานศึกษา 
(ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน๒๕๖๒) 

โรงเรียน มีข้อมูลอัตราก าลังครู 
ไว้ใช้ประกอบการบริหารอัตราก าลัง 
สถานศึกษาให้มีความสารถในการจัดการ 
เรียนการสอนได้อย่างเพียงพอโดยปรากฏ 
ว่าขณะนี้ในภาพรวมของโรงเรียน 
มีอัตราก าลังครในภาพรวมขาดเกณฑ์ ๑ อัตรา 

๒ การจัดท าข้อมูลความต้องการครู 
(๑) จัดท าข้อมูลข้าราชการคร 
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
(๒) จัดท าข้อมูลความต้องการครู 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

มีข้อมูลความต้องการครูที่รายงาน 
ให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๓๔ 
ใช้ประกอบการ  
พิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง 
เพ่ือขอรับข้าราชการครู 
ในสาขาวิชาเอกที่ขาด  
 

๓ จัดท าข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก 
ในโรงเรียน ประกอบการวางแผน 
อัตราก าลังปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มีข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในโรงเรียน 
ประกอบการวางแผนอัตราก าลังปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง 
สอดคล้องกับสภาพจริงไว้ใช้ประกอบ 



ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
พิจารณาบริหารอัตราก าลังครูให้สอดคล้อง 
กับความต้องการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
- การเสนอขอความชอบรับย้ายและย้ายออกของ
ข้าราชการครูจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

๔ การบริหารอัตราก าลัง 
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 
และเงินบ ารุงการศึกษา 

- มีอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมการ
สอนและงานสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน ๓๘ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๙๔.๗๓ ของจ านวนจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด ท าให้มีจ านวนครูไม่เพียงพอในการ 
จัดการเรียนการสอน 

 
อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
อุปสรรค/ปัญหาในการด าเนินงานวางแผนอัตราก าลัง 
 ไม่ได้รับจัดสรรในอัตราที่ขาด 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. จัดสรรให้กับโรงเรียนในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 ๒. ติดตามสถานศึกษาให้ส่งข้อมูลตามก าหนดเวลา 
๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ การด าเนินการให้ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษามี/เลื่อนวิทยฐานะ 
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ ว๑๗/๒๕๕๒ 
- ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรม 
- จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรภายใน
โรงเรียน 
- การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่น 
การประเมินเพ่ือขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 
- การเสนอ สพม.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมิน 
- การด าเนินการประเมิน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
อย่างถูกต้อง จ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
ของ ข้าราชการครูช านาญการ 



ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
- สรุปผลการประเมินส่ง สพม. 
- แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอรับการ 
  ประเมินทราบ 

 
อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
อุปสรรค/ปัญหาในการด าเนินงานวิทยฐานะ 
 ข้าราชการครูท าแบบรายงานไม่เรียบร้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 แจ้งผู้เสนอขอตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย 
 

๓. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๓.๑ งานสรรหาบุคลากร 

  ๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
  - 
 ๓.๒ งานย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓.๒.๑ การรับย้ายเข้าและย้ายออก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ รวบรวมเอกสารการขอย้ายออกเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เห็นชอบและน าส่ง สพม. เขต ๓๔ ภายใน
ก าหนดเวลา ขอย้ายออก จ านวน ๒ คน 

มีข้อมูลการขอย้ายออกของข้าราชการครูฯ 
จ านวน ๒ คน 

๒ รวบรวมเอกสารการรับย้าย มีข้อมูลของการรับย้าย 

 อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 อุปสรรค/ปัญหาในการด าเนินงาน 
  - ผู้ขอย้ายลงวันที่ในเอกสารไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง 
 ข้อเสนอแนะ 
  - แจ้งผู้ขอย้ายปฏิบัติตามระเบียบการย้ายอย่างเคร่งครัด 
 
  ๓.๒.๒ การรักษาราชการแทน 
  - 
 



 ๓.๓ งานออกจากราชการ 
  ๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 
  - 
  ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ การอนุญาตให้ขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาลาออกจากราชการ 
- การตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลประวัติ
ของผู้ขอลาออกจากราชการ 
- รวบรวมข้อมูลส่ง สพม. เขต ๓๔ 

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ 
จ านวน ๑ ราย 

 
  ๓.๓.๓ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  - 

๔. งานทะเบียนประวัติ 
๔.๑ งานบ าเหน็จความชอบ 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ เสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

ให้ สพม. เขต ๓๔  
มีข้อมูลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ 
๒ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ เมษายน จ านวน ๓๕ คน 
ครั้งที่ ๒ ตุลาคม 

จ านวน ๓๕ คน 
 
๔.๒ งานทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ ให้บริการข้าราชการครูที่มีความประสงค์

ขอส าเนา ก.พ.๗ โดยติดต่อประสานงาน
กับ สพม. เขต ๓๔ 

มีผู้ขอใช้บริการ จ านวน  ๑๐ คน 

 
 
 
 
 



๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

มีข้อมูลการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี ๒๕๖๒ 
ไปยัง สพม. เขต ๓๔ 

 
๔.๔ งานบริการบุคลากร 
  

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีข้าราชการที่ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ จ านวน ๕ ราย 
๒ การขอการขอหนังสือรับรองการเป็น

ข้าราชการ 
มีข้าราชการที่ขอขอหนังสือรับรองการเป็น
ข้าราชการ จ านวน ๙ ราย 

๓ งานขออนุญาตให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไปต่างประเทศ 

มีข้อมูลผู้ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาไปต่างประเทศ  
จ านวน ๑ ราย 

๔ งานขออนุญาตให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไปต่างประเทศ 

มีข้อมูลผู้ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษาไปต่างประเทศ  
จ านวน ๑ ราย 

๕ งานขออนุญาตไปราชการ มีผู้ขออนุญาตไปข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปราชการ จ านวน ๒๐ ราย 

๖ การลาอุปสมบท จ านวน  - ราย 
๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ จ านวน  - ราย 
๘ การลาป่วยของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  - ราย 
๙ การลากิจส่วนตัวของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  - ราย 
๑๐ การออกหนังสือรับรองให้ครูชาว 

ต่างประเทศท่ีสอนอยู่ในโรงเรียน 
เพ่ือต่อวีซ่า 

จ านวน  ๓ ราย 

 
 
 
 
 



๕. งานพัฒนาบุคลากร 
๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
 ๕.๑.๑ การฝึกอบรม 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ โครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริย 

และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับข้าราชก 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและครูที่รับ
ย้าย 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้ช่วยและครูที่รับย้าย
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิก 
ของการเป็นยครูให้สามารถปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ 

จ านวนครูที่ย้ายเข้า ๔ คน  ได้รับการ 
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ประสิทธิภาพ
และปฏิบัติตนเป็นครูที่ดใีนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒ กิจกรรม อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทักษะในการบริหารงาน 
ตนเอง และทีมงาน 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหาร
จัดการบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน 
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีมาตรฐาน 
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๓ กิจกรรม อบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทักษะ ในการปฏิบัติงานด้าน
การสอน 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านการสอน 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๓๕ คน 
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีมาตรฐาน 
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๔ กิจกรรม อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ด้านส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ทักษะ ในการปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและล
บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ตนเองด้านส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอน 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน 
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนให้มีมาตรฐาน 
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๕ กิจกรรม 
ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ 
เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานภายในสพฐ. 
และหน่วยงานภายนอก 

จ านวน ๒๐ คน 

๖ กิจกรรม  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึดถือภารกิจและพ้ืนทีป่ฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบTEPE online 

จ านวน ๒ คน 

 
 ๕.๑.๒ การศึกษาต่อ 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ 

ลาศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และ

บุคลากรการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น 
๒. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูบุคลากร

ทางการศึกษามีประสิทธิภาพได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้
เจริญก้าวหน้า 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ 
ลาศึกษาต่อในประเทศ  
- ภาคพิเศษ จ านวน ๑ ราย 

 



๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจขอ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม 
การสร้างก าลังใจแก่บุคลากรและขวัญและ
ก าลังแก่บุคลากรและครอบครัวในโอกาสต่าง 
ๆ 

ได้ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลการทุกราย 

๒ กิจกรรมการคัดเลือกคนดีศรีแผ่นดินและคนดี
ศรีเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสรรหาและคัดเลือก 
ข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ 
ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน 
ครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างที่ดี 

การคัดเลือกคนดีศรีแผ่นดินจ านวน ๑ คน 
การคัดเลือกคนดีศรีเชียงใหม่จ านวน ๕ คน 

๓ กิจกรรมการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสรรหาและคัดเลือก 
ข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ 
ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน 
ครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีครูผู้ได้รับคัดเลือกจ านวน 1 คน 
 

๔ กิจกรรม คัดเลือก “Super Leader & 
Super Teacher” 
วัตถุประสงค์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้
ปฏิบัติการสอนและมีนวัตกรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  

มีครูผู้ได้รับรางวัล “Super Leader & Super 
Teacher” จ านวน ๑ คน 
 

 
 อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 อุปสรรค/ปัญหาในการด าเนินงาน 
  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
 
 
 

 



๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
 - 
 ๕.๓.๒ การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 - 
๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
 - 

๖. งานวินัยและนิติการ 
 

ที ่ ภาระงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑ งานวินัย เรื่องท่ีรับ – เรื่อง 

เรื่องท่ียุติ – เรื่อง  
เรื่องคงค้าง – เรื่อง  

๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
๒.๑. การอุทธรณ์ 
๒.๒. การร้องทุกข์ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

๓ งานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
๓.๑. คดีปกครอง 
๓.๒. คดีอาญา 
๓.๓. คดีแพ่ง 
๓.๔. คดีล้มละลาย 
๓.๕. คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๓.๖ คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 อุปสรรค/ปัญหาในการด าเนินงาน 
  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 

  
 
 
 



เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มอ านวยการ 
 
๑. นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์ ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. นางสาวธิดาพร   ตุ่นตุ้ย  หัวหน้างานบุคลากร 
๓. นางสาวธนวันต์   วัฒนศิริเสรีกุล เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
๔. นางสาวรุจรินทร์   ตุ้ยมลู  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


