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ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านป่าแดง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 
 

 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ด าเนินงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่องการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้ด าเนินการบริหารงานบุคคล ตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์และกฎระเบียบหลักเกณฑ์และ วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ที่ยึดหลักระบบคุณธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้ในการวางแผน อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้งการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ครูและบุคคลทางการศึกษา ตลอดจนความมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
               ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านป่าแดง 
                    31 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. บทน า 
 การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง  และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการ การพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ  “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  ๒๑  ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดคือทักษะก ารเรียนรู้ และการเสริมสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน เพ่ือพัฒนาให้คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกัน
พัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะ
ในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกที่ดีงาม           
รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และถาบนพระมหา
กษัตริย์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นกลไกส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา                     
สู่การปฏิบัติจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญของชาติให้มีคุณภาพเพียงพอที่จะน าพา           
ประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องเข้าใจอ านาจหน้าที่ บริบทต่างๆทั้ง
ภายในภายนอกองค์กร แล้วน ามาวิเคราะห์สภาพองค์การ เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่
อาจเป็นปัญหาส าคัญ  ในการด าเนินงาน  เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาขององค์กร และแนวทาง
การด าเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชน
ผู้รับบริการได้สอดคล้อง  กับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม 
และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาในระดับชาติ กระทรวง 
จังหวัดเช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐  – ๒๕๗๙) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐  – ๒๕๖๔), นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘  – ๒๕๖๔),นโยบาย
รัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเชียงราย เป็นต้น 
 
๒. อ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
 ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้” 
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
  1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
  1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 

 /1.3….. 



  1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
  1.9 การนิเทศการศึกษา 
  1.10 การแนะแนว 
  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
  1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
          ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
  1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
  1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
  1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
  2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง 
        ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
  2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน 
        คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
  2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
  2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
  2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
  2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  2.11 การวางแผนพัสดุ 
  2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
          เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
  2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
  2.14 การจัดหาพัสดุ 
  2.15 การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
  2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
  2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
  2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
  2.19 การน าเงินส่งคลัง 

/2.20…. 



  2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน 
  2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
  3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
  3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 
  3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  3.6 การลาทุกประเภท 
  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
  3.12 การออกจากราชการ 
  3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
  3.14  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
  3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับการ 
          บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 
  4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
  4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
  4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  4.8 การด าเนินงานธุรการ 
  4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  4.11 การรับนักเรียน 
  4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
  4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
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  4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  4.15 การทัศนศึกษา 
  4.16 งานกิจการนักเรียน 
  4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
  4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
                   หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
  4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. ฝ่ายอ านวยการ 
  2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  3. ฝ่ายนโยบายและแผน 
  4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๘๐ โดยอาศัยตลาดสด เป็นที่ท าการ
สอนต่อมาได้ย้ายมาท าการสอนในวัดประจ าหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาวัดเป็นห้องเรียน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๙๑  
ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารถาวรในปี ๒๔๙๑  จนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง  ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริม
ต่างๆ ของโรงเรียนและได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในปี ๒๕๓๔ 
        โรงเรียนบ้านป่าแดง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 
 1. บ้านป่าแดงหลวง หมู่ 11      ต าบลเกาะช้าง 
 2. บ้านป่าแดง  หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 3. บ้านป่าซางงาม หมู่ 6  ต าบลเกาะช้าง 
 4. บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ 8  ต าบลเกาะช้าง 
 5. บ้านศรีป่าแดง หมู่ 9  ต าบลเกาะช้าง 
 6. บ้านศรีชัยภูมิ  หมู่ 10  ต าบลเกาะช้าง 
 7. บ้านร้องพระเจ้า หมู่ 5  ต าบลเกาะช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่หมู่บ้านในเขตบริการ 

 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดง ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 20 11 31 
อนุบาล 2 16 22 38 

รวม อนุบาล 36 33 69 
ป.1 17 13 30 

ป.2 22 26 48 

ป.3 19 23 42 
ป.4 26 21 47 

ป.5 20 14 34 

ป.6 20 17 37 
รวมประถม 124 114 238 

ม.1 13 18 31 

ม.2 24 19 43 
ม.3 13 21 34 

รวมมัธยมต้น 50 58 108 
รวมทั้งหมด 210 205 415 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 



ตารางท่ี 2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

(ปี)  
อายุงาน
เฉลี่ย(ปี) ชาย หญิง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - 1 - 41 15 

รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - 

ข้าราชการครู 8 ๑2 - ๑5 5 - 42 17 

ครูอัตราจ้าง/ครูพ่ี
เลี้ยง 

2 3 - 5 - - ๒9 3 

พนักงานราชการ - - - - - - - - 

อ่ืน ๆ  

- นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เต็มรูป 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

29 

 

- 

 

 

2 

นักการ/ภารโรง ๑ - 1 - - - 47 11 

รวม ๑2 16 1 21 6 - รวมบุคลากร 28 คน 

 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ/ต าแหน่ง 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง รวม 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 
2 ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 9 
3 ครู วิทยฐานะช านาญการ 4 
4 ครู  5 
5 ครูผู้ช่วย 2 
6 อัตราจ้าง 4 
7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 
8 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
9 นักการภารโรง 1 

รวม 28 
 



4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างการบริหาร 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(นายภูวนารถ  จันทาพูน) 

 

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(...............................................) 

 

 

 

 

 

หัวหน้างาน 
กิจการนักเรียน 

(นายอุทิศ   พ้ืนงาม) 

 หัวหน้างาน 
แนะแนว 

(นางเทียมใจ  ผิวเหลือง) 

 หัวหน้างาน 
อาคารสถานที่ 

(นายวิระวัฒน์ โชติพงษ)์ 

 หัวหน้างาน 
สัมพันธ์ชุมชน 

(นางสายสมร สริสุนทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

(น.ส.กรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์) 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ

และแผน 
(น.ส.สุภาพรรณ ยวนมาลยั) 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

(นายวรวุฒิ  ทาแกง) 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

(นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคีเครือข่ายองค์การ
ภาครัฐและเอกชน 



ส่วนที่  2 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนบ้านป่าแดง 
 
 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  2563 - 2565 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
2563-2565และก าหนดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
2563-2565เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560-2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ  2562  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์) ส านักง านาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีงบประมาณ 2563-2565แนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563-2565 
 
ทางโรงเรียนบ้านป่าแดงได้ยึดถือนโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 (นายวิเศษ เชยกระรินทร์) ดังนี้ 
 1. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ 
 2. จัดการศึกษาโดยเน้นเรื่องคุณภาพดา้นวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางก ารเรียนระดับชาติ   
     O-NET, NT 
 3. ให้โรงเรียนจัดท าสัญลักษณ์สถาบันหลักของชาติไว้หน้าชั้นเรียน เหนือกระดาน ทุกห้องเรียน 
 4. จัดการศึกษาโดยยึดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. ให้โรงเรียนสอดแทรกค่านิยมหลักคนไทย 12  ประการในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา 
 6. ครูต้องไม่ทิ้งนักเรียน 
 7. บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
 8. ท างานโดยยึดถือระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีความถูกต้อง โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
วิสัยทัศน์ 
   “ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
     ทั่วถึงและเทา่เทียม  
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     และเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
     ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้าหมาย 
 1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                              
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี                      
ของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีจิตส าธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์                     
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 ๓.  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย   มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี  Global ( Citizen) 
พร้อมกา้วสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มช าติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 ๕.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ                      
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๖.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  3 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนบ้านป่าแดง 

 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางแสดงผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – สกุล การพัฒนา/อบรม หน่วยงานที่จัด 
1 นายสมเกียรติ  สาคร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Professional Learning Community 
(PLC) ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูและส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาการค านวณ โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

การอบรมหลัก “การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ” แบบออนไลน์ วิชา
วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา 
หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 น.ส.บงกชกาล  ก้างออนตา การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community 
(PLC) ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูและส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

สถาบันพระมหากษัตริ์กับประเทศไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมูลนิธิศุกนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

3 น.ส.กรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

การอบรมหลักสูตรสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ : กิจกรรม Active 
Learning 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 



 
ที ่ ชื่อ – สกุล การพัฒนา/อบรม หน่วยงานที่จัด 
4 นางสายสมร  สิรสุนทร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Professional Learning Community 
(PLC) ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูและส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

5 นางบงกชภรณ์  จันธิมา เครือข่ายสุจริตหลักสูตรข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 นายกรสมรรถ  จันทร์ใส ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดเชียงราย 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community 
(PLC) ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูและส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

7 นางสาวธิดา  วงแสงรัศมี การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community 
(PLC) ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูและส่งเสริมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพครูแกนน าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาในด้านการสร้างเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยหรือเขียนตอบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

การสอนแบบ Active learning ที่เน้นการ
ระดมสมองและใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ ในศตวรรษท่ี 21 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

หน่วยพัฒนาครูบริษัท  
เฟรนด์คอนซัลแทนด์ 
จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 1. ทะเบียนประวัติ (กพ.7) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
 2. สรุปบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเรียง
ตามล าดับความดีความชอบในรอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) โรงเรียนบ้านป่าแดง ดังนี้ 
 -  ผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  3.20 % จ านวน 4 คน 
 -  ผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  3.05 % จ านวน 2 คน 
 -  ผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  2.95 % จ านวน 1 คน 
 -  ผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  2.90 % จ านวน 4 คน 
 -  ผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  2.85 % จ านวน 9 คน 
 


