
 

รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 



คำนำ 

 ตามท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ปฏิบัติงานและ
บริการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มาติดต่อเข้ารับบริการตามภารกิจของกลุ่มงานเป็นประจำทุกเดือน 
นั้น 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลของกลุ่มงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 

           กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
กรณีเป็นการรายงาน  งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 
รายละเอียดการดำเนินงาน   
1.  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
     หนองคาย  ครั้งที่  2 (1  ตุลาคม  2563) 
2.  เลื่อนเงินเดือนในระบบกรมบัญชีกลางของ  ครั้งที่  2 (1  ตุลาคม  2563) 
3.  จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และค่าจ้างลูกจ้างประจำ   
     ของการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2563)  
3.  บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ีได้รับการแต่งตั้ง คศ.1, คศ.2, คศ.3   
     และท่ีมีรายการแก้ไขเงินเดือนในระบบกรมบัญชีกลางของแต่ละเดือน เพ่ือส่งให้กลุ่มบริหารงานการเงิน 
     และสินทรัพย์  เบิกจ่ายเงินเดือนแต่ละเดือนต่อไป 
4.  จัดทำบัญชีถอืจ่ายเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
สรุปผลการดำเนินการ   
 เชิงปริมาณ 
1.  เลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  2 (1  ตุลาคม  2563) จำนวน 2,268  คน   
     ลูกจ้างประจำ  จำนวนลูกจ้างประจำ  58  คน 
2.  จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  2,376  คน 
3.  ดำเนินการส่งแก้ไขเงินเดือนข้าราชการไปยัง ศธจ. ดังนี้ 
     3.1  เดือน ต.ค. 63  จำนวน  44  ราย 
     3.2  เดือน พ.ย. 63  จำนวน  3  ราย 
     3.2  เดือน ธ.ค. 63  จำนวน  22  ราย 
4.  ดำเนินการส่งปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับที่สูงขึ้น  จำนวน  1  ราย 
5.  บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ดังนี้   

1.  เลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1 (1 เมษายน  2564) จำนวน 1,179 คน   
     ลูกจ้างประจำ  จำนวนลูกจ้างประจำ  27  คน 
2.  จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.หนองคาย  
      และสพม.บึงกาฬ จำนวน 2,376 คน   

      3.  ส่งข้อมูลนับตัวเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต 
  พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2564) ส่ง สพฐ. จำนวน 
           ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  จำนวน  1,154  คน  ลูกจ้างประจำ  27  ราย   
       4.  เลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2564) 
                     จำนวน 1,179  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวนลูกจ้างประจำ  27  คน 



 
 

      5.  ส่งข้อมูลนับตัวเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต 
  พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2563)  ส่ง สพฐ. จำนวน 

6.  เลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  2 (1 ตุลาคม  2563) จำนวน 1,1179คน   
     ลูกจ้างประจำ  จำนวนลูกจ้างประจำ  27  คน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7.  บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร    
     ทางการศึกษา  ดังนี้   
 7.1.  เดือน  ต.ค.63  จำนวน  2,231  ราย  ลูกจ้างประจำ  56  ราย 
 7.2.  เดือน  พ.ย.63  จำนวน  2,241  ราย  ลูกจ้างประจำ  55  ราย 
 7.3.  เดือน  ธ.ค.63  จำนวน  2,216  ราย  ลูกจ้างประจำ  55  ราย 

  7.4.  เดือน  ม.ค.64  จำนวน  2,221  ราย  ลูกจ้างประจำ  55  ราย 
  7.5.  เดือน  ก.พ.64  จำนวน  2,225  ราย  ลูกจ้างประจำ  55  ราย 
  7.6.  เดือน  มี.ค.64  จำนวน  2,220  ราย  ลูกจ้างประจำ  55  ราย 
  7.7.  เดือน  เม.ย.64  จำนวน  2,212  ราย ลูกจ้างประจำ  54  ราย 
  7.8.  เดือน  พ.ค.64  จำนวน  2,153  ราย  ลูกจ้างประจำ  54  ราย 
  7.9   เดือน  มิ.ย.64  จำนวน  2,150  ราย  ลูกจ้างประจำ  53  ราย 
  7.10 เดือน  ก.ค.64  จำนวน  2,151  ราย  ลูกจ้างประจำ  53  ราย 
  7.11 เดือน  ส.ค.64  จำนวน  2,151  ราย  ลูกจ้างประจำ  53  ราย 
  7.12 เดือน  ก.ย.64  จำนวน  2,150  ราย  ลูกจ้างประจำ  53  ราย 
 เชิงคุณภาพ 
1.  ครูได้รับขวัญกำลังใจในแต่ละเดือนที่จะได้รับเงินเดือนปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.   ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนที่เป็นปัจจุบันทุกเดือน  ในรายที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 ปัญหา/อุปสรรค์ 
1.  ระบบอินเตอร์เน็ทไม่เสถียรในการทำงาน  เนื่องจากการทำงานต้องใช้ระบบอินเทอเน็ทในการทำงานเข้า 
     ระบบกรมบัญชีกลาง 
           ข้อเสนอแนะ 
1.  อยากให้สำนักงานเขตพ้ืนที่  จัดระบบอินเทอเน็ทให้เสถียรกับการทำงานมากว่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ข้าพเจ้า นายธนะพล มาธิสุทธิ์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564  ดังนี้  

1. ปฏิบัติหน้าที่งานอัตรากำลังมีผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
      1.1 เกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 3 อัตรา 

 1.2 นำอัตราว่างหลังการย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน เพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ได้ 20 อัตรา 

 1.3 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุน สควค. ได้ 1 อัตรา 

 1.4 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับ
การบรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนาครูท้องถิ่นได้ 5 อัตรา 
2. ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนและห้องเรียน ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน  มีผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้  

 2.1 โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 18 โรงเรียน  
 2.2 โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 6 โรงเรียน   
 2.3 โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 7 โรงเรียน   

3. เกณฑม์าตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา 

4. จัดทำฐานข้อมูล (HRMS) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและ
อัตราจ้างชั่วคราว 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ข้าพเจ้า นางสาวสุรัสวดี  ศรกีุล  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564  ดังนี้  

1. ปฏิบัติหน้าที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
     1.1 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  19 ราย                                                                                              

2.             1.2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ                      
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  3 ราย 

     1.3 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่าน
การคัดเลือก  จำนวน  5  ราย 
      1.4 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง                              
เพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      1.5 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) และบรรจุเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 1 คน  
2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
    2.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 6 ราย                            
4.           2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  กรณีปกติ จำนวน 31  ราย 
             2.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  กรณีพิเศษ จำนวน  2 ราย 
3. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  2  ราย                                                       
4. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการ  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                 

จำนวน  1  ราย 

5. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่น  จำนวน 1 ราย               
6. การลาออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
7. การแก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ/บรรจุและแต่งตั้ง  
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 



 
แบบสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 

 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ข้าพเจ้า นางสาวแว่นทิพย์  บุพศิริ 
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบคุคล 
ขอสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีท่ีผ่านมา ดังนี้  
 

1. งานหน้าที่หลักที่รับผิดชอบ มีดังนี้ 
 1. การบริหารงานพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 

    1.1 สรรหาพนักงานราชการและอัตราจ้างทุกตำแหน่งในสถานศึกษาและในสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

   1.2 การลาออกของพนักงานราชการและอัตราจ้างทุกตำแหน่งในสถานศึกษาและ 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  1.3 การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  1.4 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังไปกำหนดตำแหน่งใหม่ของพนักงานราชการอัตราจ้าง 

ทุกตำแหน่ง 
  1.5 งานควบคุมกรอบอัตราดำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างทุกตำแหน่ง 

           2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตาม ว.17/2552 
    2.1การดำเนินงานการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 75 ราย 
           3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตาม ว.21/2560 
   3.1 การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 23 ราย 
   4. การจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (โครงการจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 
   4.1การดำเนินการจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐ จำนวน 105 ราย 
   5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒. กิจกรรมสำคัญท่ีได้ดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในรอบครึ่งปีท่ีผ่านมา  
  กิจกรรมงานจิตอาสา  งานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ และงานต่าง ๆ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายได้จัดกิจกรรม 
 

3. ปัญหา / อุปสรรค ในการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีท่ีผ่านมา  
ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน คือ การบันทึกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการที่ส่งยื่นขอเพ่ิมข้อมูลภาครัฐ บางราย

แนบเอกสารไม่ครบถ้วน จึงทำให้มีสิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลล่าช้า 
  งานวิทยฐานะ มีสภาพปัญหา การตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องดำเนินการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด  เนื่องจากมีการกำหนดคุณสมบัติและมีการยกเว้นคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินหลาย เมื่อ



เสนอเรื่องเพ่ือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ขั้นตอนในการทำงานช้า กว่าข้าราชการครูจะได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการประเมินผลงาน จนถึงได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน    
4. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา  

เจ้าหน้าที่งานอัตราต้องให้ความรู้ และชี้แจง การกำหนดวิชาเอกในแต่ละโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 
 

5. การพัฒนาตนเองในรอบครึ่งปีท่ีผ่านมา ได้มีการเข้าร่วมอบรมที่ สพฐ.จัดขึ้น และศึกษาค้นคว้าจากคู่มือ และกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องและที่ สพฐ. กำหนด  
 
6. ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบครึ่งปีท่ีผ่านมา  
              ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
      1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังบุคลากรใน สพม.หนองคาย 
      2. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังบุคลากร ในสถานศึกษา 
      3. งานจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

               4. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและ 

                   ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ตาม ว.๑๗/๒๕๕๒  

        - ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 
                    ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 จำนวน 35 ราย 

    5. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  ตาม ว.21 
        -  ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
                    ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 1 ราย 
     6. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอนและการลาออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ดำเนินการเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ในระดับ ชำนาญการ  จำนวน 1 ราย         
- ดำเนินการเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ในระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย 

              7.  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนประจำปีงบประมาณ 2564 
     - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผูส้อนประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 อัตรา 
 

8. แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น  
      ๑.  เข้าร่วมอบรมตามที่ สพฐ. ได้จัดโครงการอบรม 
      2.  ศึกษาหาข้อมูล  สอบถามบุคลากรต่าง สพท.ที่ทำงานเหมือนกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
      3.  ศึกษา กฎ ระเบียบ  และหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับผิดชอบ 
      4.  แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดในการทำงานร่วมกันในกลุ่มงาน 
 
โทรศัพท์ 063-1527942  
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 
 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ข้าพเจ้า นางสาวสุภารัตน์  คำไสย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ปฏิบัติงานในกลุ่ม บริหารงานบุคคล 
ขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมีผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1.1   งานการจัดทำหนังสือราชการ 
1.2   งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
1.3   งานทะเบียนหนังสือส่ง 
1.4   งานแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง 
1.5   งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1.6   งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.7   การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน 
1.8   งานขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  จำนวน 257 ราย 
1.9   การขอไปราชการผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 69 ราย 
1.10 การขอลากิจ ลาป่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 
1.11 เบิกพัสดุ/วัสดุ/อุปกรณ์   
1.12 การออกหนังสือรับรองต่างๆ  จำนวน 12 ราย 
1.13 การเสนอผลการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย  

 เพ่ือแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครู จำนวน  28  ราย 
1.14 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน

 เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 32 ราย 
1.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



รายงานสรุปผลการรับรางวัลในระดับต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/ปีการศึกษา 2563 
 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  
                     1.1 ระดับประเทศ จำนวน 1 คน 
                     1.2 ระดับจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 คน 
 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 คน  
 3. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 ราย นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
 4. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ ประจำปี 
2563 รางวัลชมเชย ได้แก่ นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
  5. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัดหนองคาย  
        ราย นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
 6. รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564  
                      ระดับจังหวัด ประเภทผู้มีคุณูปการ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต โพธิ์ชัย  
 7. รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 56 รายการ  
        7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จำนวน 42 รายการ 
        7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 14 รายการ 
 8. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 รางวัลครูขวัญศิษย์ ราย นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์ 
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
 9. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 
 10. รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 รายการ ดังนี้ 
                       10.1 จังหวัดหนองคาย จำนวน 7 รายการ 
        10.2 จังหวัดบึงกาฬ    จำนวน 3 รายการ 
 11 รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ราย นางปนัดดา  เนินนิล ครู โรงเรียนท่าบ่อ 
 

 
 
 
 
 
 


