บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ ...................................................................................... วันที่ ...........2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565..........
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม
2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ตามที่ ข้าพเจ้านางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รายงานผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ของโรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ พิทยา เพื่อให้ การบริห ารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่ อง โดยได้
ดาเนินการวางนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานนั้น
บั ด นี้ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลได้ ติ ดตามประเมิ น ผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน
ความคิดเห็นผู้อานวยการโรงเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประจาปีงบประมาณ 2565
………………………………………………………………..
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การการด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น พื้น ฐานให้ มีคุณภาพ และเป็ นไปตามหลั กธรรมาภิบาล โรงเรี ยนสุ ราษฎร์พิทยาจึงประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1.1 วางแผนอัตรากาลังสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างทุกตาแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการ/ความขาดแคลนของสถานศึกษา
1.2 จั ดทาและปรั บ ปรุ งฐานข้อมูล อัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารอัตรากาลัง
2. ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การลาศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรมหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.3 พัฒนาและบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning
2.4 พัฒนาและบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge)
2.5 พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้เรื่อง STEM Education
2.6 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 สมรรถนะ
1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ
2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้
3. การสื่อสารด้วยภาษา
4. การจัดการและทางานเป็นทีม
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
2.7 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้นาหนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตภายใต้ความรู้ คู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 ต้องคานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม
3.2 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
4. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี
4.1 ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2 เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดการผลสัมฤทธิ์
5. ด้านงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
5.1 จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 จัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ
ทั่งนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุ คคล รายงานผลการดาเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจาทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เตือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจาปีงบประมาณ 2565
รอบครึ่งปีแรก ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
**********************************
การจัดทารายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โดยดาเนินการตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
นโยบาย
แนวทางการปฏิบัติ
1. ด้ า นการวางแผนอั ต ราก าลั ง - วางแผนอัตรากาลังสาหรับ
และกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง
ทุกตาแหน่งให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ/ความขาดแคลนของ
สถานศึกษา
- จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูล
อัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหาร
อัตรากาลัง

ผลการปฏิบัติ
-รายงานความต้องการ
วิชาเอกของสถานศึกษา
ตามที่ สพม.สฎชพ ได้แจ้ง
รายละเอียดตาแหน่งว่าง
จากการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู ประจาปี พ.ศ.
2565 รอบที่ 1
-จัดทาสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อรายงาน ข้อมูล
10 มิ.ย.และ 10 พ.ย.
- รับย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา แทน
ตาแหน่งครูเกษียณประจาปี
งบประมาณ 2565 จานวน
8 คน
-การรับบุคคลเพื่อบรรจุฯ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และ วิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา
ตามสานักงาน ก.ค.ศ.
กาหนด จานวน 6 คน
2. ด้านการพัฒนาข้า ราชการครู - ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกากับ - ข้าราชการครูและบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษา
ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
ทางการศึกษาปฏิบัติราชการตาม
อบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตนเองและวิชาชีพ

หมายเหตุ
-รายงานสารวจ
สภาพ
อัตรากาลังและ
บัญชี
รายละเอียด
ยืนยันความ
ต้องการวิชาเอก
-ข้อมูล
สารสนเทศ
-เอกสารการ
ย้ายและบรรจุ
แต่งตั้ง

- รายงานการ
เข้ารับการ
อบรม / สัมมนา

นโยบาย

3. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาและบุคลากรในโรงเรียนด้วย
กระบวนการ PLC : Professional
Learning
- พัฒนาและบุคลากรในโรงเรียนด้วย
กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge)
-พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้
มีความรู้เรื่อง STEM Education
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6
สมรรถนะ
-ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้นา
หนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ภายใต้ความรู้ คู่คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่
- ต้องคานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ - ดาเนินงานตามนโยบายที่
ขององค์กร ลักษณะงาน โดยไม่เลือก ได้รับมอบหมายจัดทาแผน
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ปฏิบตั ิงานประจาปี
ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่กาหนด
- ผู้อานวยการโรงเรียนมีคา
สั่งแต่งตั้งและมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน กาหนดบทบาท
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
มอบนโยบาย ดาเนินงาน มี
การติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติงาน ตามภาระงาน
และตาม มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
- พิจารณาความดีความชอบ การ
- ประกาศเกณฑ์การ
เลื่อนตาแหน่งและการให้ประโยชน์ ประเมินที่ใช้ในการประเมิน
อื่นแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ประสิทธิภาพ สรุปรายงาน
ทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็น ผลการประเมิน
ธรรม โดยพิจารณาผลงาน ศักยภาพ
และความประพฤติ

หมายเหตุ
-หนังสือขอ
อนุญาตศึกษา
ต่อ

- คาสั่งแต่งตัง้
ข้าราชการครู
และ บุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา
ตามคาสั่ง
โรงเรียนสุ
ราษฎร์พิทยา
106/2565
- คาสั่งแต่งตั้งฯ
- บันทึกการ
ประชุม
- แบบฟอร์ม
การประเมิน

นโยบาย

แนวทางการปฏิบัติ

4. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและ - เสนอและดาเนินกิจกรรมเสริมขวัญ
พัฒนาข้าราชการครูให้เป็น
กาลังใจในแผนปฏิบัติราชการ
ข้าราชการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ 2565
- ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- เพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและ
กาลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิด
การผลสัมฤทธิ์
5. ด้านงานทะเบียนและสถิติ
ข้าราชการครูและบุลากรทาง
การศึกษา

-จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
-จัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ

ผลการปฏิบัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 เมษายน 2565 ) ระดับ
สถานศึกษา
- ประชุมชี้แจงเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมิน
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น
ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา
จานวน 4 คน
- รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อ
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 คน
- รางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น ส.บ.ม.ท.
จานวน 1 คน
-รางวัล วัฒนธรรม “เชิดชู
บุคคลผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย” จานวน 1 คน
-มีการจัดทาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-จัดทาหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ การลา การขอ
อนุญาต เพื่อสรุปและ
รายงานให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบเป็น
ปัจจุบัน

หมายเหตุ

- ประกาศผล
การคัดเลือก

-สารสนเทศ
ข้อมูลครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
-แบบรายงาน
การลา การ
ปฏิบัติราชการ

