
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ที ่  บค30/๒๕๖5 วันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

ตามที่ ข้าพเจ้า นางสาวประภากร  คงจันทร์ ตำแหน่งครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนคลองฉลองวิทยา ได้รับผิดชอบหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

จึงขอรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สรุปได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

          
       ลงชื่อ 

                                                                      (นางสาวประภากร คงจันทร์) 
                    คร ู

 

 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                  
       ลงชื่อ 
                                  ( นางนฤดี  ตุลารักษ์ ) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – 1 กันยายน ๒๕๖5 
การจัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเมืองหลังสวน โดยดำเนินการตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 

นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 

๑.จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเป็น
เครื่องมือสำคัญในการทบทวน
การทำงานและกำหนดกรอบ
อัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ 

การขออัตรากำลัง ในสาขาวิชา 
เอกท่ีโรงเรียนต้องการตามกรอบ
อัตรากำลังของโรงเรียน เสนอต่อ 
สพม. และการรับย้ายข้าราชการ
ครูตามสาขาวิชาเอก ที่โรงเรียน
ขาด 
แคลน 

- ปีการศึกษา 2564 และปี
การศึกษา 2565 โรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยา ขาดอัตรากำลังครู 
เนื่องจากมคีรูย้ายออกไป 2 อัตรา 
และในปีการศึกษา 2565 มี
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 เพ่ิมข้ึน จึงทำให้ขาดอัตรากำลัง
ครู 5 อัตรา 

- รายงาน
อัตรากำลัง 

2. การกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและกำหนดหน้าที่ ตาม
ความรับผิดชอบในส่วนราชการ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา  

การจัดโครงสร้างการ 
บริหารงาน ออกเป็น 4 ฝ่าย 
ได้แก่ 
๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
แต่ละฝ่ายงาน กำหนดหน้าที่ 
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และ 
จัดทำตาม แผนงาน โครงการ 
ของแต่ละฝ่ายงาน ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน 

-แต่งตั้งคำสั่งการปฏิบัติงาน ให้ทุก 
คนรับทราบโดยทั่วกัน โดยการ 
กำหนดภาระงาน ขอบข่ายงาน ใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 

-คำสั่งแต่งตั้ง 
มอบหมายงานการ 
ปฏิบัติหน้าที ่

3. การรับสรรหาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ให้จัดทำขั้นตอนและ
ประกาศทางเว็บไซต์ พร้อมติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 

ประกาศการสรรหาบุคลากรใน 
ตำแหน่งต่าง ๆ ที่โรงเรียน
ต้องการอัตรากำลัง และเกณฑ์ใน
การประเมินให้บุคคลอ่ืนทราบ 
โดยลงประกาศทางเว็บไซต์ และ
ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ อย่าง
เปิดเผย 

แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา  
และติดป้ายประกาศเม่ือสรรหาได้ 
แล้ว อย่างเปิดเผย 

-ประกาศ 
-คำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการ
สรรหา 

4. การย้ายของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด 
 

การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครู 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

-โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้รับ
ย้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
๑ ตำแหน่ง 

- รายละเอียดของ 
เอกสารการย้าย 
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5. จัดทำแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ มี
วิสัยทัศน์และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
สามารถนำความรู้ในด้านต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามความสมัครใจ 

ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามความสมัครใจ 

-เกียรติบัตรการ
อบรม 

6. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครู
และบคุลากรทางการศึกษา ทุก
สายงานได้รับความรู้ในหลักสูตร
ตามสายงาน เพ่ือมุ่งเน้นในการ
พัฒนาตามมาตรฐานและแนว
ทางการกำหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ที่เป็นไปตามตำแหน่ง
แต่ละประเภท 

ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนา 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง และความ
สนใจเฉพาะบุคคล 

ครูมีขวัญและกำลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้ตรงตาม 
ความถนัด 

-แบบรายงานผล 
โครงการ/กิจกรรม 

7. การส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้าราชการครูเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)  

ครูเข้ารับการพัฒนา/อบรม/การ
ส่งผลการปฏิบัติที่ดีที่เป็นเลิศ 

-ผลการคัดเลือก
และ 
เกียรติบัตร 

8. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม
และสอด คล้องกับหลักการ จัด
การศึกษา 

ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนา 
ให้ตรงกับกลุ่มสาระที่ทำการสอน 
หรือตามความสนใจของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูเข้ารับการพัฒนาด้วยความ 
เต็มใจและตรงกับกลุ่มสาระที่ทำ
การสอน 

รายงานการ
อบรม/ สัมมนา 

9. การประเมินผลงาน เพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้
ความสามารถเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
 
 

ครูได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่
สูงขึ้น ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นคือการขอมี
วิทยฐานะ ชำนาญการ ซี่งมีจำนวน 
๑ คน คือ นางสาวสุชาดา เพชรสุก 

คำสั่งแต่งตั้ง 
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๑๐.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสานักงาน ก.ค.ศ. 
กำหนด 

การทำข้อตกลงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ข้าราชการครู จัดทำรายงานผลการ 
ปฏิบัติครบ100 % 

-บันทึกการส่งงาน 

11. การเสริมสร้างคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความโปร่งในในการปฏิบัติงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาและร่วม 
โครงการคุณธรรมและความโปร่ง
ในสถานศึกษา 

- โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความโปร่งใน
ภายในสถานศึกษา 

 


