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ลงชือ่ 
 

(นางพัลลภา  ขวญัพะงุ้น) 
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

ผู้รายงาน 

       
      ลงชื่อ 
 
 

(นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสววีิทยา 

 

                   บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนสวีวทิยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร             โทร.  0-7753-1217 
ที่                                                         วันที่       30 กันยายน 2564                   
เรื่อง  รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564  
        (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 

ตามท่ีโรงเรียนสวีวิทยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2564  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการ
ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดการปรับปรุง พัฒนาตนเอง 

ข้าพเจ้า  นางพัลลภา  ขวัญพะงุ้น  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  ได้ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง จึงรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564)  ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการบรหิารทรพัยากรบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสวีวทิยา  ประจำปงีบประมาณ  2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
********************************* 

 การจัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน  
สววีิทยา โดยดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มบรงิานงานบคุคลและกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 

นโยบาย แนวการปฏบิัต ิ ผลการปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
1. จัดระบบบริหารงานบุคคล
ให้เกิดความเสมอภาค เท่า
เทียม และเกิดความเป็นธรรม 
โดย 
1.1 การรับบุคคลเพื่อปฏิบัติ
ราชการในสถานศึกษา ต้อง
คำนึงถึงความต้องการจำเป็น 
ความรู้ ความสามารถของ
บุคคล ความเสมอภาค ความ
เป็นธรรมและประโยชน์ของ
ทางราชการ 
 

- การรับบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีสอนและงาน
สนับสนุน ดำเนินการจัด
สอบคัดเลอืก ในรูป
คณะกรรมการ 
- การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ในปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนสววีิทยาจัดจา้ง
บุคคลตำแหน่งครูผู้สอน
วิชาคอมพิวเตอร์ 1 
ตำแหน่งและเจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกรณ์ 1 
ตำแหน่ง 
- ได้รับบรรจุแต่งต้ัง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 4 
ตำแหน่ง  
-รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 
1 ตำแหน่ง   

- ประกาศ
โรงเรียนเรือ่งรับ
สมัครบุคคล 
- คำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
- สัญญาจา้ง 
- รายงานสำรวจ
สภาพอัตรากำลัง 
- เอกสารการ
ย้าย 

1.2 การบริหารงานบุคคล   
ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ 
ประสิทธิภาพขององค์กร  
ลักษณะงาน โดยไม่เลอืกปฏบิัติ
อย่างไม่เป็นธรรม มีความเปน็
กลางทางการเมือง 
 

- การดำเนินงานตาม
นโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 
จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี ดำเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมท่ี
กำหนด 

- ผู้อำนวยการโรงเรียนมี
คำสั่งแต่งตั้งและ
มอบหมายการปฏิบัติงาน
กำหนดบทบาท ภาระ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
มอบนโยบายการดำเนิน 
งาน มีการติดตามประเมิน
การปฏิบัติงานตามภาระ
งานและมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

- คำสั่ง
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบาย แนวการปฏิบัต ิ ผลการปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
1.3 พิจารณาความดีความชอบ 
การขอม/ีเลือ่นวิทยฐานะ การ
เลื่อนตำแหน่งและการให้
ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตอ้ง
เป็นธรรมโดยพิจารณาจาก
ผลงาน ศักยภาพ และความ
ประพฤต ิ
 

- ประกาศเกณฑ์การ
ประเมินท่ีใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ 
สรุปรายงานผลการ
ประเมิน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดอืน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับ
สถานศึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อขอม/ีเลือ่น
วิทยฐานะ 
- ประชุมชี้แจงเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมิน 

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
-บันทึกการ
ประชุม 
- แบบฟอร์มการ
ประเมิน 

1.4 การดำเนินการทางวินยั 
ต้องเป็นไปดว้ยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ 
ตลอดจนปอ้งกันการกระทำผดิ
วินัยและเสริมสร้างพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย 

- จัดทำมาตรการป้องกัน
และต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั่น ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
โรงเรียน 

- ไม่มีข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้าข่ายประพฤติปฏิบัติผิด
ทางวินัย 

- ประกาศ
มาตรการป้องกัน
และต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นฯ 
- ก.ค.ศ. 16 
- ก.พ.7 

2. เพิ่มพูนประสิทธภิาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวญัและกำลังใจในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะท่ี
จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและตอ่เนือ่ง 

 - ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการอบรม/สัมมนาเพื่อ
พัฒนาตนเองและวชิาชพี 

-รายงานผลการ
เข้ารับการ
อบรม/พัฒนา 

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและ
กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตัิ
ราชการตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาและกำกับดูแลให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อีก
ท้ังเสริมสร้างขวญัและ
กำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- เสนอและดำเนินการ
กิจกรรมเสริมสร้างขวญั
และกำลังใจในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ 2564  

- แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
2564 
- แบบเสนอ
โครงการ/
กิจกรรม 
- แบบรายงาน
ผลการดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 

 

 



นโยบาย แนวการปฏิบัต ิ ผลการปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
4. ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาข้าราชการครูให้เปน็
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมี
ศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการ 
ท่ีดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติ
ปฏิบัติและเป็นแบบอย่างท่ีด ี
ในเรือ่ง ต่อไปนี ้
4.1 การยึดมั่นและยืนหยัดทำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
4.2 ความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ความรับผดิชอบ 
4.3 การปฏิบัตหิน้าท่ีให้มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4.4 การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่
เลือกปฏิบัติอย่างไมเ่ป็นธรรม 
4.5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

- การส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาข้าราชการครู
ให้เป็นข้าราชการท่ีดี ใน
การเข้ารับการคัดเลือก
รางวลัต่าง ๆ  

- รางวัลยกยอ่งเชิดชู
เกียรตผิู้ทำประโยชน์ดา้น
การศึกษา เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีในด้านการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานเป็นท่ีประจักษ์
ต่อสาธารณชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน 4 ราย จาก
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา     
สุราษฎรธ์านี ชุมพร 

- ประกาศผล
การคัดเลือก 
- เกียรติบัตร 

5. การวางแผนอัตรากำลัง ตอ้ง
คำนึงถึงปริมาณนักเรียน 
จำนวนชั่วโมงการสอน และ
มาตรฐานวิชาเอกท่ีกำหนดให้มี
ในสถานศึกษา 

- วางแผนอัตรากำลัง จาก
ปริมาณนักเรียน จำนวน
ชั่วโมงการสอน และ
มาตรฐานวิชาเอกท่ี
กำหนดใหม้ีในสถานศึกษา 

- เสนอและดำเนินการขอ
อัตรากำลังจากสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สุราษฎรธ์านี 
ชุมพร 

- แบบสำรวจ
ข้อมูลสภาพ
อัตรากำลังครู 
และมาตรฐาน
วิชาเอก 

 
 
 


