
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 256๕ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื ่อสรุปผลการ
ดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ของกลุ่มการบริหารบุคคล ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง และกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีหวังว่ารายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ฉบับนี้ จะสะท้อนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ทราบถึงผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
ต่อไป  

ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จน
สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 

 

                                                                              กลุ่มบริหารงานบุคล 
                                                           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  
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รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  

ความเป็นมา  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะ

เป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมีการ
กำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตาม
เป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที ่ดีต่อ
สถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ สถานศึกษา โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการ ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลัก
ให้แก่บุคลากร โดยนำแนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก ่ 

ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน  
ด้านที่ 2 การสรรหา  
ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  
ด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  
ด้านที่ 5 การใช้ประโยชน ์ 
การดำเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน  
        ๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๑ ปีเพื ่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษารองรับ ภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

       ๑.๒ จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  สถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการสรรหาไปตรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน 

       ๑.๓ จัดทำแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. (ตาม ว.๒๑) เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน โรงเรียน  

 



ผลการดำเนินงาน 
  - การวางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ       สุราษฎร์ธานี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 77 คน ดังนี ้

 
ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้อำนวยการ ๑ 
รองผู้อำนวยการ 3 
ข้าราชการครู 60 
พนักงานราชการ 2 
ครูอัตราจ้าง 6 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ 
แม่บ้าน ๑ 
นักการ ๒ 
ยาม ๑ 
รวม 77 

 
- ครูผู้ช่วยผ่านการประเมิน ได้รับคำสั่งแต่งต้ังดำรงตำแหน่ง ครู จำนวน 3 คน 

  - ข้าราชการครูได้รับการแต่งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะจำนวน  
วิทยฐานะ จำนวน 
ชำนาญการ ๒ 
ชำนาญการพิเศษ 2 
รวม 4 

 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านที่ 2 การสรรหา 
      ๒.๑ จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างชั่วคราว 

พนักงานข้าราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างและสามารถ
ใช้ได้ในสถานศึกษา  

      ๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดย วิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี ้ 
             ๑) ขอใช้บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(ตำแหน่ง บุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) โดยทั้งนี้คำนึงถึงความ  ต้องการขาดแคลนและ
มาตรฐานวิชาเอก ของ สถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง  



             ๒) ประกาศรับย้าย/โอน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดำเนินการ ตาม
ปฏิทินที่สพฐ. กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  

             ๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัคร  คัดเลือก
บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาใน
สังกัด และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           ๔) แต่งตั ้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู ้ท ี ่ม ีความสามารถและ  
หลากหลายเพ่ือให้สามารถ เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตาม ภารกิจของหน่วยงาน  

ผลการดำเนินงาน 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี มีข้าราชการครูอยู่ใน

ระดับ ขาดอัตารากำลัง ตามการวางแผนกำลังคนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้รับจัดสรรอัตรากำลังจาก
การย้าย จำนวน 1 ราย และบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย 

 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
       ๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ้าปีให้สอดคล้องตามความจำเป็น  และ ความ

ต้องการในการ พัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน  
       ๓.๒ จัดหาข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  
       ๓.๓ นำระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
       ๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง  
       ๓.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา  
ผลการดำเนินงาน 
- ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี โดยในปีพ.ศ. 2565 ร้อยละของครูที่

เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ 

- ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)  ซึ่งในปีพ.ศ. 2565 ครูมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ 
ดี แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ITC) 
ในระดับดีได้เทียบเท่ากับเป้าที่วางไว ้

 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 

           ๔.1 จัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย
การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่  การจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ครูโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี  การมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี การจัดเลี้ยง
สังสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร การมอบของเยี่ยมไข้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  



          ๔.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง  
          ๔.3 จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ

ข้าราชการครู และประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด  

          4.4 จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  
          ๔.5 จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ

บุคคล โดยคำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากร  
          ๔.6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานตาม

โครงการ ต่างๆ เพื ่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป 

 
ผลการดำเนินงาน 
 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากร
และครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ และสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลายและเหมาะสม
กับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิก
ของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านที่ 5 การใช้ประโยชน์ 
        ๕.๑ ดำเนินการจัดทำและรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง 

เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
ผลการดำเนินงาน 

 - มีบังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง 
ควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 - มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและจริยธรรม 

อันดีงาม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่บุคลากรจำเป็นต้องรับรู้และถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
7. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย 
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
10. โทษทางวินัย 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ี
โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีจัดระบบการรายงานผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีโดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี ้
1. บุคลากรประเมินตนเอง 
2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งต้ัง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา 
4. ฝ่ายบุคลากร นำผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสถานศึกษา 


