
รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อ  นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค  ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
สถานศึกษา  โรงเรียนบางปะอิน           
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา       

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล โดยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ทำหน้าที่แทนและปฏิบัติตามท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย  
ปฏิบัติตามคำสั่งที ่ผู ้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายงานให้อย่างเคร่งครัด โดยศึกษารูปแบบของงาน 

ร่วมกับคณะทำงาน ประชุม วางแผนงาน และนำเสนองานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบก่อน ลงมือปฏิบัติงาน  
ทุกครั้ง 

๒. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือกำกับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ 
๓.๑ แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
๓.๒ เข้าร่วมการประชุมคณะฝ่ายบริหาร  
๓.๓ การดำเนินการกำหนดปฏิทินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.๔ กำกับ ติดตามงานตามแผนงานให้เป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จตามกำหนด 

๓. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ รายการ ผลการปฏิบัติ / ความสำเร็จ รายการ ผลการปฏิบัติ / ความสำเร็จ 
๑ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด ตำแหน่ง โดยได้จัดขออัตรากำลัง เสนอต่อ สพม.อย. เรียบร้อย 

2 
งานเลื่อนเงินเดือน - การนำเสนอผลงานในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย – ๓๐ ก.ย. ๖5 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูรับผลการ 
ประเมินการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดตั้งกรรมการใน
การ ประเมินอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3 

งานจ้างลูกจ้างประจำและจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว  
- ดำเน ินการจ ัดทำส ัญญาจ้างบุคลากร  ตาม
ปีงบประมาณ  
- ตรวจสอบวันทำงานของลูกจ้าง เสนอ เงินเดือน
ของลูกจ้าง  
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู ้สอน  
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก เห็นสมควรจ้างต่อ  

4 
งานวินัยและการรักษาวินัย  
- การดูแลการปฏิบัติตนของครูและ บุคลากร 
ข้าราชการครูและบุคลากร  

ข้าราชการครูและบุคลากร ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ใน 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  



ที ่ รายการ ผลการปฏิบัติ / ความสำเร็จ รายการ ผลการปฏิบัติ / ความสำเร็จ 

5 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
- การรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน
ของครูและบุคลากร  
- การรายงานการพัฒนาตนเองโดยการ ประชุม / 
อบรม /อบรมออนไลน์ ประจำเดือนของครูและ
บุคลากร  

ข้าราชการครูและบุคลากร ได้รายงานการพัฒนา
ตนเองโดยการ ประชุม อบรม และดำเน ินการ
รายงานให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบต่อไป 

6 

งานเวรรักษาการณ์ 
- แต่งตั้งครูและบุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่เวร
รักษาสถานที่ราชการ ใน วันหยุดราชการ และ 
ในเวลากลางคืน ของทุกคืน  

ข้าราชการครูและบุคลากรที ่ได้ร ับมอบหมายให้
ปฏิบัติ หน้าที่เวรรักษาการณ์ ได้มาปฏิบัติหน้าที ่ที่
ได้รับ มอบหมาย ๑๐๐% เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 

7 

งานสร้างขวัญกำลังใจ  
- การ์ดอวยพรวันเกิดให้คณะครูและบุคลากร   
- มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที ่ เข ้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปี 2565 

ในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและ 
บุคลากร ได้จัดมอบการ์ดอวยพรวันเกิด พร้อมคำ
อวยพร ให้คณะครูประจำเดือนที ่เก ิด และมอบ
ดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

8 

งานอบรมพัฒนาบุคลากร  ได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บ ุคลากร  เข ้าร ับการอบรมทางออนไลน ์  ตาม
หน่วยงานต่างๆที ่จัด ขึ ้น เช่น คุรุสภา สำนักงาน
เลขาธ ิการสภาการศึกษา  สพฐ. สพม.อย. และ
หน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ  

9 

งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ข้าราชการครูขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 
ตาม ว๑๗ /๒๕๕๒ จำนวน ๑ คน ประเมินเสร็จเป็น
ที่ เรียบร้อย และ ได้มีคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
แต่งตั ้ง ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๑ คน 
ดังนี้  
๑. นายวรุฒ  สุขสอน 

10 

งานขอรับรางวัลต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ส่งเสริมคณะครู ในการ
ส่งผลงานเข้ารับรางวัลต่างๆ จัดทำทะเบียนผู้ที่
ได้รับรางวัลต่างๆ 

การส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ในการส่งผลงานเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ตามหน่วยงานที่
จัดให้มี ดังนี้ 
๑. นายวิชัย นาคสิงห์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานดีเด่น ประจำปี 2564 



ที ่ รายการ ผลการปฏิบัติ / ความสำเร็จ รายการ ผลการปฏิบัติ / ความสำเร็จ 
๒. นายวิชัย นาคสิงห์ ได้ร ับรางวัลกิจกรรมถอด
บทเรียน Best Practice ผู้บริหาร 
๓. นายชนพล  รุจิขวัญ ได้รับรางวัลกิจกรรมถอด
บทเรียน Best Practice ครูผู้สอน 
๔. นางกัลยา  บุญดี ได้รับรางวัลครูผู ้สอนเพศวิถี
ศึกษาดีเด่น 

๕. รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
- เหตุการณ์ปกติ 

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน 


