
รายงานผลการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  

     จัดท ำแผนอัตรำก ำลังเพื่อเป็น เครื่องมือส ำคัญในกำรทบทวน กระบวนกำรท ำงำนและก ำหนดกรอบ

อัตรำก ำลัง ให้สอดคล้องกับภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ีของสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำมีประสิทธิภำพ  

     แนวปฏิบัติ 

     กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง เพื่อใช้ ในกำรก ำหนดต ำแหน่งของ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำใน

สถำนศึกษำ เพื่อ ใช้สรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่ง ให้เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอนและตรงตำมควำม 

ต้องกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องต่อภำรกิจของ สถำนศึกษำท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งแผนกำรปฏิรูป

ประเทศ และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

      ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

       ปีงบประมำณ 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 โรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ์      

มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลังท ำให้มีจ ำนวน ข้ำรำชกำรครูพอดีเกณฑ์  
 

2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 

        กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในก ำหนดหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ        

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ และเงื่อนไขของกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ 

        แนวปฏิบัติ 

         กำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ์ เป็น 4 กลุ่มงำน 

        1. กลุ่มบริหำรวิชำกำร  

        2. กลุ่มบริหำรแผนงำนและงบประมำณ  

        3. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

        4. กลุ่มบริหำรท่ัวไป  

        ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

        มคี ำส่ังแต่งต้ังมอบหมำยงำนตำม โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ท้ัง 4 กลุ่ม อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 

กับควำมรู้และควำมสำมำรถของบุคคล 

 

 



 

3. ด้านการสรรหาบุคลากร  

     กำรสรรหำบุคลำกรภำยใน สถำนศึกษำให้จัดท ำขั้นตอนและ ประกำศทำงเว็บไซต์พร้อมติดป้ำย

ประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำให้ชัดเจน 

     แนวปฏิบัติ 

     1.งำนบุคลำกร ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลตำม ลักษณะท่ีสถำนศึกษำต้องกำร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

กำร สรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่ง ตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนดให้ทันต่อกำร เปล่ียนแปลงอัตรำต ำแหน่งท่ีว่ำงหรือ

ขำดแคลน  

    2. ด ำเนินกำรสรรหำโดย วิธีกำรท่ีหลำกหลำยเป็นธรรม โปร่งใส  

   3. ด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูโดยกำรขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำขอนแก่น  

   4. ด ำเนินกำรสรรหำโดยกำรรับย้ำยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  

   5. ด ำเนินกำรสรรหำบุคคล เพื่อด ำรงต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำวโดยกำรประกำศรับสมัครคัดเลือกทำงส่ือต่ำง ๆ 

และทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้มีกำรรับรู้อยำ่งท่ัวถึง 

   ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

       โรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ์ ได้รับบรรจุแต่งต้ังต ำแหน่งครูผู้ช่วย 5 อัตรำ  

      1.นำยวันเฉลิม  ค ำโมง 

      2.นำยวัชร  สีตำ 

      3.นำยภำนุพงศ์  จันที 

      4.นำยธวัชชัย  แก้วสะอำด 

      - ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกร ครูชำวต่ำงชำติ จ ำนวน 1 อัตรำ  

        Miss.Dorah 

 

  4. การย้ายของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      กำรย้ำยของผู้บริหำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด  

      แนวปฏบิัติ 

      กำรย้ำยของผู้บริหำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์  เอกสำรอ้ำงอิง

ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 

 



 

    ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

    โรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ์ ได้รับย้ำยข้ำรำชกำรครูตำมค ำส่ัง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น 

    1.นำงสำวเบญจพร แสนพลเมือง 

    2.นำงนฤมล  สีโยรำช 

    3.นำยยิ่งยง  เหลำโพธิ์ 
 

 5. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     จัดท ำแผนพัฒนำครูและ บุคลำกรในสถำนศึกษำ เพื่อให้ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีวิสัยทัศน์ และมีกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกัน สำมำรถน ำควำมรู้ ในด้ำนต่ำง ๆ  

มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและ มีประสิทธิภำพ  

     แนวปฏิบัติ 

     จัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำบุคลำกรใน ด้ำนต่ำงๆให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ 

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้เข้ำ รับกำรอบรม สัมมนำ และศึกษำดู 

งำนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และ เสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 

     ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

      ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำเพื่อเป็นกำรเพิ่มพูน 

ควำมรู้ของตนเอง ท้ังภำยนอกและ ภำยในสถำนศึกษำ ต้องได้รับกำร ฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรอย่ำงน้อย  

20 ช่ัวโมง/ปี และมีกำรอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ เชิญ วิทยำกรจำกภำยนอกมำให้

ควำมรู้และกำรพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

  6. การพัฒนาครูและบุคลากร  

      มีกำรส่งเสริมให้ครูและ บุคลำกรทุกสำยงำนได้รับควำมรู้ ในหลักสูตรตำมสำยงำน เพื่อมุ่งเน้น  ในกำร

พัฒนำงำนตำมมำตรฐำนและแนวทำงกำร ก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเป็นไป      

ตำมต ำแหน่งแต่ละประเภท  

     แนวปฏิบัติ 

     มีกำรจัดท ำข้อมูลกำรพัฒนำ บุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำร พัฒนำบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่ง และเพื่อให้

สำมำรถบริหำรจัดกำร บุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ตำมควำมถนัด และควำมรู้ควำมสำมำรถ  

     ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำทุกคน สอนตรงวิชำเอกและตรงตำมควำมฤนัดของตน 

 

 



7. การประเมินผลงานเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู  

    กำรประเมินผลงำนเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

    แนวปฏิบัติ  

     ส่งเสริมกำรขอมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  

เพื่อควำมก้ำวหน้ำของ ข้ำรำชกำรครูในต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีสูงขึ้น 

    ผลการปฏิบัติตามนโยบาย  

    มีข้ำรำชกำรครูยื่นขอประเมินผลงำน เพื่อขอมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ.  

ก ำหนดและได้รับแต่งต้ังเล่ือนวิทยฐำนะจ ำนวน 1 รำยคือ  นำยภูเบศวร์ พิทยำวัฒนชัย 
 

8. การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  

   พัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับหลักกำรจัดกำรศึกษำ 

   แนวปฏิบัติ 

 -  ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำนให้ มีคุณภำพและ

ประสิทธิภำพ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำน วิชำชีพและคุณภำพกำรศึกษำ  

-  เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมให้ ข้ำรำชกำรครู

เข้ำรับรำงวัลต่ำงๆ  

   ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

   -ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจท่ีดีในกำรปฏิบัติงำนและปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตรง 

ตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดของตนเอง  

  - มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูท่ีได้รับ รำงวัล ผลงำนดีเด่น ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของโรงเรียน  

  - มีมอบของท่ีระลึกในโอกำสส ำคัญ เช่น กำรย้ำย , กำรได้รับเล่ือนวิทยฐำนะหรือเล่ือนต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

  - มีกำรมอบกระเช้ำแสดงควำมยินดีในโอกำสส ำคัญ เช่น พิธีมงคลสมรส ,กำรขึ้นบ้ำนใหม่,กำรให้ก ำเนิดบุตร 
   

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำร 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและ ก.ค.ศ ก ำหนด 

   แนวปฏิบัติ 

   จัดระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ

ประกอบกำร พิจำรณำเพิ่มค่ำตอบแทนให้แก่ลูกจ้ำง โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

เป็นหลักจรรยำบรรณวิชำชีพและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบท่ีทำงรำชกำรก ำหนด  

 



ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

     ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564        

ส่งผลต่อเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 10. การเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 

      กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคล สำมำรถตรวจ สอบได้ จึง

ประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน  

     แนวปฏิบัติ 

 - ส่งเสริมสนับสนุนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

 - มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสรรหำ บุคลำกรอย่ำงครบถ้วนทุก กระบวนกำรท่ีทำง

รำชกำร ก ำหนดเพื่อให้เกิดกำรรับรู้ข้อมูล ข่ำวสำรอย่ำงท่ัวถึง เกิดควำม โปร่งใส และเป็นธรรม 

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำ 

 - มีกำรจัดท ำวำรสำรของโรงเรียนเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ  

ของโรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ ์

 - มีกำรประกำศ รับสมัครบุคคล เพื่อ สรรหำบุคลำกรต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำว ครูอัตรำจ้ำง ครูชำวต่ำงชำติ

ทำงเว็บไซต์โรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ ์

 


