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นโยบาย การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลังและสรรหาบุคลากร 
๑.๑ จัดการข้อมูลด้าน
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อเตรียมความพร้อม
อัตราก าลังให้เหมาะสม
และเพียงพอตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ของ  
ก.ค.ศ. 
 

1. วางแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
แต่งต้ังและมอบหมายบุคคลในการ
จัดการเรียนการสอนตรงตามความ
ต้องการวิชาเอกและปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับภารกิจสถานศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลงรวมท้ังแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 
2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ของบุคลากร 

1. ในปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนมีจ านวนบุคลากรท้ังส้ิน 31 
คน ผู้บริหาร 2 คน บุคลากรสาย
ผู้สอน 23 คน บุคลากรสนับสนุน
และครูเรียนรวม 6 คน 
2. โครงสร้างการบริหารงานแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่ม
บริหารงานกิจการรักเรียน 

๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ในการด าเนินการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรเข้า
มาปฏิบัติงานในแต่ละ
ต าแหน่งงาน   
1.3 สรรหาและรับย้าย
บุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
และความต้องการของ
โรงเรียนด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และเป็น
ประโยชน์ของทางราชการ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง 
ด าเนินการขออนุมัติรับย้าย/ขอ
บรรจุแต่งต้ังจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในแต่ละ
ต าแหน่งงานอย่างชัดเจน 
3. จัดท าประกาศสรรหาบุคลากร
เข้ามาปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. ท าการประชาสัมพันธ์ตาม
ขั้นตอนและวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น เว็บไซต์โรงเรียน  
4. ด าเนินการคัดเลือกบุคลากร
หลากหลายวิธี เช่น การสอบ
ข้อเขียน สัมภาษณ์ และพิจารณา
เอกสารที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน
ท่ีต้องการ 

1. ในปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
เพื่อปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาจีน จ านวน 1 คน  
2. มีผู้บริหารขออนุมัติย้าย
สถานศึกษา จ านวน 2 คน 
3. ไม่มีบุคลากรสายผู้สอนขออนุมัติ
ย้ายสถานศึกษา 



 
นโยบาย การด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 

๒. การพัฒนาบุคลากร 
2.1 จัดท าแผนพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน 
ให้มีความรู้สามารถเป็นไป
ตามภารกิจของโรงเรียน 
และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ร่วมแลกเปล่ียนรู้และ
พัฒนาโรงเรียนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

จัดโครงการศึกษาดูงาน                        
“งานสัมมนาวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning และวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล” วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 ณ โรงเรียนพลูตาหลวง
วิทยา จังหวัดชลบุรี  

บุคลากรร้อยละ 84 เข้าร่วม
กิจกรรม และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับ ดี 

2.2 ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทุกสายงานได้รับ
การพัฒนาในหลักสูตร
ตามสายงาน เพื่อมุ่งเน้น
ในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานและแนว
ทางการก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะท่ีเป็นไปตาม
ต าแหน่งงานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร
ในหลักสูตร “การฝึกซ้อมการ
ดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนี
ไฟ” 
- ประชาสัมพันธ์และส่งรายช่ือ
บุคลากรเข้ารับการอบรมของ
หน่วยงานต้นสังกัด  

-บุคลากรร้อยละ 100 เข้ารับการ
อบรม พัฒนาในหลักสูตรตรงตาม
สายงานและหลักสูตรที่สถานศึกษา
ก าหนด 
-บุคลากรน าองค์ความรู้ท่ีได้มา
เผยแพร่ในห้องเรียนและห้องประชุม
ประจ าเดือน 

2.3 ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษา 

- ส่งเสริมการขอมีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อความก้าวหน้า
ของข้าราชการครูในต าแหน่งหน้าท่ี 
ท่ีสูงขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2565 มีบุคลากร
สายผู้สอน ส่งผลงานเพื่อขอมีหรือ
เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูช านาญการ
พิเศษ จ านวน 1 คน ตามเกณฑ์           
ว21 
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2.4 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและส านักงาน 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

- จัดระบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ 
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนของ 
ข้าราชการครูและประกอบการ 
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ 
ลูกจ้าง โดยพิจารณาจากการ 
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเป็น 
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทาง 
ราชการก าหนด 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปี งบประมาณ 
2564  
- บุคลากรสายผู้บริหารและสาย
ผู้สอนได้ลงนามตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือน  

2.5 สร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สนับสนุนสวัสดิการอันพึง
มีพึงได้ของบุคลากรทุก
สายงาน เพื่อให้บุคลากร
เกิดความรักและสามัคคีใน
องค์กร 

- ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้ 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐาน 
วิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 - เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการส่งเสริมให้ 
ข้าราชการครูเข้ารับรางวัลต่างๆ 
 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการ 
ปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรง 
ตามความสามารถและความถนัด
ของตนเอง 

3. การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการรักษา
วินัยให้เกิดแก่บุคลากร 
พัฒนาข้าราชการครูให้
เป็นข้าราชการท่ีดี มี
เกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการ โดย
มุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติ
ตนท่ีเหมาะสมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

- ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มี ความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน - มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ
ด าเนินการสรรหา บุคลากรอย่าง
ครบถ้วนทุก กระบวนการท่ีทาง
ราชการ ก าหนดเพื่อให้เกิดการรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารอย่างท่ัวถึง เกิดความ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในสถานศึกษา 
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3.2 บริหารงานบุคลากร
โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์  
ของงาน ด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ              
มีความเป็นกลาง ให้ความ
เท่าเทียม มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

1. ประชุมวางแผนงานก่อนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานในทุกคนมีหน้าท่ี
รับผิดชอบช่วยกันในการปฏิบัติงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี มี
ความเท่าเทียม มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
4. สรุปผลการด าเนินงานและ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
งานต่อไป 

- ในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์อันเนื่องมาจาก
การประพฤติปฏิบัติตนท่ีไม่
เหมาะสมหรือไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกระท าผิด
จรรยาบรรณ ของผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- โรงเรียนรับการนิเทศ ก ากับกับ 
ติดตาม และประเมินผลจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอ
ท าให้ประสิทธิในการท างานมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

 
 


