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    การจัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมศึกษา  
โดยดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน 
   1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการทบทวน
กระบวนการทำงานและกำหนด
กรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ อำนาจหน้าท่ีของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ  
   1.2 การกำหนดโครงสร้าง       
ส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในและกำหนดหน้าท่ีตาม         
ความรับผิดชอบในส่วนราชการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา  
 

 
1. วางแผนอัตรากำลัง เพื่อใช้ใน
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคคล
ไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน และ 
ตรงตามความต้องการวิชาเอก 
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อ
ภารกิจของสถานศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลง รวมทั้งแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

 
- ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน 
พนมศึกษามีการวางแผน
อัตรากำลัง ทำให้มีจำนวน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพอดีเกณฑ์ 

 
- คำส่ังมอบหมาย
การสอน 

ด้านที่ 2 การสรรหา 
  2.1 การรับสรรหาบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ให้จัดทำตาม
ขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซต์
ของสถานศึกษา  พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้
ชัดเจน  
  2.2 การย้ายของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  

 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ดำเนินการสรรหาบุคคลตาม
คุณลักษณะท่ีสถานศึกษามีความ
ต้องการและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการ
สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงและอัตรา
ตำแหน่งท่ีว่างหรือขาดแคลน  

 
- โรงเรียนพนมศึกษาดำเนินการ
จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 1 ราย นายถาวร           
เวชรินทร์  เพื่อดูแลความ
เรียบร้อยในโรงเรียน ส่งผลให้
บุคลากรของโรงเรียนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
- โรงเรียนพนมศึกษาได้รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร

 
- คำส่ังจ้าง 
- คำส่ังย้าย 



นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
ทำตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกำหนด  

2. ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ี
หลากหลาย เป็นธรรม และ
โปร่งใส ดังนี้  
  - ดำเนินการสรรหาข้าราชการ
ครูในสถานศึกษาโดยการ 
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
หรือพื้นท่ีใกล้เคียง  
  - ดำเนินการสรรหาข้าราชการ
ครู ในสถานศึกษาโดยการรับย้าย 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  
ก.ค.ศ. กำหนด  
  - ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อ
ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ 
และลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี
ครูผู้สอน โดยการประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกทางส่ือต่าง ๆ 
เพื่อสร้างการรับรู้อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ  
  - ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นๆ ตามภารกิจในสถานศึกษา 
โดยการการประกาศรับสมัคร
คัดเลือกทางส่ือต่าง ๆ เพื่อสร้าง
การรับรู้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  ประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 1 
ตำแหน่ง คือ  
นางผกา  สามารถ  
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 
 

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  
   3.1 จัดทำแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาได้มี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

 
1. จัดทำโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้มี

 
- ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
เข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูน 

 
- โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 



นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน สามารถนำความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  
   3.2 การพัฒนาครูและบุคลากร 
มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทุกสายงานได้รับความรู้ใน
หลักสูตรตามสายงาน เพื่อมุ่งเน้น
ในการพัฒนาตามมาตรฐานและ
แนวทางการกำหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเป็นไปตามตำแหน่ง 
แต่ละประเภท  
 

ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรได้เข้ารับการประชุม  
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
2. จัดทำข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 
และเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตาม 
ความถนัดและความรู้
ความสามารถ  
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านงานบุคลากรเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

ความรู้ของตนเอง 
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน สอนตรง
วิชาเอกและทำงานตรงตาม 
ความถนัดของตนเอง 
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 

- รายงานการไป
ราชการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
 

ด้านที่ 4 การส่งเสริมและ 
สร้างขวัญกำลังใจ 
     4.1 การส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่ง
การเรียนรู้และเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
    4.2 การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษา  

 
 
1. จัดทำกิจกรรมเสริมสร้าง
กำลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม
ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
ได้แก่ การจัดต้ังกองทุน 
ออมทรัพย์ครูโรงเรียนพนมศึกษา 
การมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือ
ช่อดอกไม้แสดงความยินดี ใน

 
 
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติราชการ 
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ขอมีหรือเล่ือน
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
ให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญ
การพิเศษ จำนวน  3 ราย คือ   

 
 
- คำส่ังแต่งต้ัง 
- คำส่ังมอบหมาย
งาน 
- รายงายผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 



นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
โอกาสต่างๆ การจัดเล้ียงสังสรรค์
เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 
การมอบของเย่ียมไข้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน  
2. ส่งเสริมการขอมีหรือเล่ือน 
วิทยฐานะข้าราชการครู  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  
ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อสิทธิ
ประโยชน์และความก้าวหน้าของ
ข้าราชการครูในสังกัด 
3. จัดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนของ
ข้าราชการครู และประกอบการ
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่
บุคลากรในสถานศึกษา  
โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
การปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ี
ทางราชการกำหนด  โดยยึด
หลักความเป็นธรรม 
4. จัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการทำงาน  
5. จัดระบบงานและมอบหมาย
งานอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคคล  

1) นายศุภชัย  เรืองเดช  
2) นายเกริกเกียรติ  จำนง  
3) นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำปี
งบประมาณ 2565 
- มีการปรับปรุงพัฒนา 
บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 
- มอบหมายภาระงานให้ตรงตาม
ความสามารถและความถนัดของ
แต่ละบุคคล 
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
อยู่ในระดับดี 

- รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 



นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
โดยคำนึงถึงความสมดุลในชีวิต
และการทำงานของบุคลากร  
6. จัดให้มีการประเมินความ 
พึงพอใจของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อนำ
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ไปวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่อไป 
 

ด้านที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล 
   5.1 การประเมินผลงาน 
เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
ท่ีสูงขึ้น ในตำแหน่งต่างๆ  
จะยึดถือความรู้ ความสามารถ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. 
กำหนด  
   5.2 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. 
กำหนด  
  5.3 การเสริมสร้างคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สามารถ
ตรวจสอบได้  

   
1. มีการจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลากรในสถานศึกษาโดย
ครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ 
สามารถเข้าถึง และใช้ข้อมูล 
ได้สะดวกรวดเร็ว  
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินการสรรหา
บุคลากรอย่างครบถ้วน 
ทุกกระบวนการท่ีทางราชการ
กำหนด เพื่อให้เกิดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  
เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 

 
- ข้อมูลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
- มีการจัดทำวารสารของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของ
สถานศึกษา 
-มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรทางศึกษา 

 
- แฟ้มประวัติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- วารสาร
ประชาสัมพันธ์ 
- ประกาศรับสมัคร
และคัดเลือกบุคลากร 

 


