
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาบยะลา  ประจำปี งบประมาณ 2565 
การจัดทำรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

อนุบาลยะลา โดยการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย นโยบาย แนวการ
ปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 

นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
 จัดทำแผนอตัรากำลังเพ่ือเป็น 
เครื่องมือสำคัญในการทบทวน 
กระบวนการทำงานและกำหนด 
กรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามี 
ประสิทธิภาพ 
 

1. การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อใช้ 
ในการกำหนดตำแหน่งของ 
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อ 
ใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่ง 
ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน 
การสอนและตรงตามความ 
ต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องต่อภารกิจของ 
สถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 
 

ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565 โรงเรียนอนุบาลยะลา มี
การวางแผนอัตรากำลังทำให้มี
จำนวนข้าราชการครูพอดีเกณฑ์ 
 

2. กำหนดโครงสร้างการบริหาร 
ส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกำหนดหน้าที่ตามความ 
รับผิดชอบในการบริหารงานของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
และเงื่อนไขของการบริหารงาน 
บุคคลของสถานศึกษา 
 

การแบ่งโครงสร้างการบริหาร 
ของโรงเรียนอนอุบาลยะลา  
เป็น  4 ฝ่าย 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

- คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานตาม 
โครงสร้างการบริหารงาน ทั้ง 4 
ฝ่ายงาน  อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของบุคคล 
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นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
3. ด้านการสรรหาบุคคลากร 
 การสรรหาบุคลากรภายใน 
สถานศึกษาให้จัดทำขั้นตอนและ 
ประกาศทางเว็บไซต์พร้อมติด 
ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน 
 

1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ดำเนินการสรรหาบุคคลตาม 
วิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ 
สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง 
ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงอัตราตำแหน่งที่ว่าง 
หรือขาดแคลน 
 2. ดำเนินการสรรหาโดย 
วิธีการที่หลากหลายเป็นธรรม 
โปร่งใส 
 3. ดำเนินการจัดส่งวิชาเอกท่ี รร.
ต้องการ  และวิชาเอกขาดแคลน
เพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย   
 4. ดำเนินการสรรหาโดยการรับ
ย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 5. ดำเนินการสรรหาบุคคล 
เพ่ือดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ทางสื่อต่าง ๆ และทางเว็บไซต์ 
ของโรงเรียน เพ่ือให้มีการรับรู้ 
อย่างทั่วถึง 

บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย  
อัตรา 
2  อัตรา  นางสาวสิรภัทร  
บิลหล๊ะเต๊ะ  นางสาวนูรียา   
สาและ.  
- ดำเนินการสรรหาบุคคล
ตำแหน่ง 
ลูกจ้างชั่วคราว  
จำนวน 1 อัตรา 
นายสมภพ  ปาสนั่น 
- ดำเนินการสรรหา ครู
ชาวต่างชาติ 
1 อัตรา 
Miss Melody  J. Abeagania 
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นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
4. การย้ายของผู้บริหาร ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 การย้ายของผู้บริหารครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทำตาม 
ขั้น ต อ น แ ล ะ หลัก เ ก ณฑ์ ที่ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานกำหนด 
 
 

การย้ายของผู้บริหารครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาทำตาม 
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์
คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานกำหนด 
 

โรงเรียน ได้รับย้าย 
ตามคำสั่ง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
นางสาวมุสลีฮา  สาและ 

5. จัดทำแผนพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
จัดทำแผนพัฒนาครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษาได้มี 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
มีวิสัยทัศน์ และมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ 
ในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 
 

- จัดทำโครงการพัฒนา 
บุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ในด้านต่าง ๆให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้า 
รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดู 
งานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ 
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 
 - ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมการอบรมสัมมนา เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ของตนเอง ทั้ง
ภายนอกและภายในสถานศึกษา  

- มีการอบรมพัฒนาครูและ 
บุคลากรภายในสถานศึกษา เชิญ 
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ 
และการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
   
6. การพัฒนาครูและบุคลากร 
 

- มีการส่งเสริมให้ครูและ 
บุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ 
ในหลักสูตรตามสายงาน เพ่ือ 
มุ่งเน้นในการพัฒนางานตาม 
มาตรฐานและแนวทางการ 
กำหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นไป 
ตามตำแหน่งแต่ละประเภท 
 - จัดทำข้อมูลการพัฒนา 
บุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ 
พัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 
และเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม ตามความถนัด 
และความรู้ความสามารถ 
 
 

- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน สอนตรง
วิชาเอก 
และตรงตามความฤนัดของตนเอง 
นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการ
ปฏิบัติ 

7. การประเมินผลงานเพ่ือขอมี 
หรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ 
ครูการประเมินผลงานเพ่ือ 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด 
 

- ส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทย 
ฐานะข้าราชการครูตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด เพื่อความก้าวหน้าของ 
ข้าราชการครูในตำแหน่งหน้าที่ที่
สูงขึ้น 
 
 
  
 
  

- ข้าราชการครูยื่นขอประเมินผล
งานเพ่ือขอมีวิทยฐานะชำนาญ
การ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 6 ราย 
  
 - ข้าราชการครูได้รับแต่งตั้งให้
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน  7  ราย 
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นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
8. การส่งเสริมและสร้างขวัญ 
กำลังใจพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้มีความหมาะสมและ
สอดคล้องกับ 
หลักการจัดการศึกษา 
 

- ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้ 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนามาตรฐาน 
วิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 - เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการส่งเสริมให้ 
ข้าราชการครูเข้ารับรางวัลต่างๆ 
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตรงตามความสามารถ
และความถนัดของตนเอง 
- มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่
ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น จัดทำ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

- ครูได้รับรางวัล ครูดีไม่มี
อบายมุข  (ปีที่  11)  ปีการศึกษา  
2564  จำนวน  3  ราย 
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
ระดับชาติ  ครั้งที่  10  ประจำปี
การศึกษา  2563 
 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ค รู แ ล ะ บุค ล า ก ร ภ า ย ใน 
นสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ห ลัก เ ก ณ ฑว์ิธีการที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ กำหนด 
 
 
 

- จัดระบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ 
ข้าราชการครูและประกอบการ 
พิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่ 
ลูกจ้าง โดยพิจารณาจากการ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็น 
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทาง 
ราชการกำหนด 
 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ 
ปีงบประมาณ 2564 
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นโยบาย แนวการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
10. การเสริมสร้างคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล สามารถ 
ตรวจสอบได้ 
 

- การเสริมสร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล สามารถตรวจ 
สอบได้ จึงประกาศให้ทราบโดย 
ทั่วกัน 
- ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มี 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการดำเนินการสรรหา 
บุคลากรอย่างครบถ้วนทุก 
กระบวนการที่ทางราชการ 
กำหนดเพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง เกิดความ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
สถานศึกษา 
- มีการจัดทำวารสารของโรงเรียน
เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
อนุบาลยะลา 
- มีการประกาศ รับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหาบุคลากรตำแหน่ง
ลูกจ้าง ทางเว็บไซต์โรงเรียน
อนุบาลยะลา 
 

 


