
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
โดยดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานเสริมสรา้งพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
1. วางแผนอัตรากำลังการกำหนด

ตำแหน่งและวิทยฐานะ 
1.จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศ ข้อมูลท่ีใช้ในการ
จัดทำแผน ประกอบด้วย 
1.1 การจัดทำข้อมูลนักเรียน
และจัดช้ันเรียน(10 มิ.ย.) 
1.2 ข้อมูลการเกษยีณอายุ
ราชการ แนวโน้มการสูญเสีย
อัตรากำลังของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก และความสามารถ
ของบุคลากร 
1.4 ความต้องการครูเพิ่มใน
สถานศึกษา ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
2. สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ครูและบุคลากรท้ังด้าน
ปริมาณและความสามารถ
ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
3. จัดทำแผนอัตรากำลังใน
โรงเรียน 

-ปีงบประมาณ 2564 มี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกษียณอายุราชการ 1 คน 
-ข้อมูลอัตรากำลัง ณ 10 
มิถุนายน 2565 จำนวน
ตำแหน่งตาม จ.18 
ผู้บริหารรวมครู จำนวน 
61 คน  ส่วนตามเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. กำหนด ผู้บริหาร
และครู จำนวน 54 คน ซึ่ง
เกินจากเกณฑ์ จำนวน 7 
คน 

จัดทำข้อมูลส่ง
สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 

2. การสรรหาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

1.การสรรหาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ดำเนินตาม
ขั้นตอนและวิธีการ ดังนี ้
1.1 จัดทำประกาศโรงเรียน
เรื่องการรับสมัครบุคลากรใน
โรงเรียนโดยประกาศทางเว็ป
ไซต์  ทางเฟสบุ๊ค พร้อมติด
ป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ 
 

-ปีงบประมาณ 2564 ได้
ดำเนินการรับสมัครครู
อัตราจ้างในโรงเรียน 
จำนวน 2 คน ตามสาขา
วิชาเอก คือ สาขาวิชา
ภาษาไทย จำนวน 1 คน 
และสาขาวิชาภาษาจีน 
จำนวน 1 คน 
 

ประกาศ
โรงเรียนแจ้ห่ม
วิทยา 



นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
 1.2 ดำเนินการตามปฏิทินการ

รับสมัครตามประกาศ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกตาม
ประกาศ 
1.4 รายงานผลการคัดเลือก
เสนอผู้บริหารต่อไป 

-ดำเนินการรับสมัคร
ลูกจ้างช่ัวคราวในโรงเรียน
จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
ตำแหน่งนักการภารโรง 
และตำแหน่งแม่บ้าน 

 

3. การย้ายของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1.การย้ายของผู้บริหารและบุ
คลาการทางการศึกษาภายใน
โรงเรียน ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.สรุปข้อมูลผู้เขียนย้าย
ประจำปี 2565 จำนวน 2 
คน 
2. สรุปข้อมูลผู้บริหาร
เขียนย้ายประจำปี 2565 
จำนวน 1 คน 

 

4. งานให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือน
วิทยฐานะ 

1.ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอคำขอ
ประเมินวิทยฐานะจาก
ผู้บังคับบัญชา 
2.โรงเรียนแต่งต้ังกรรมการ
ตรวจสอบและกล่ันกรองผู้
ขอรับการประเมิน 
3.ดำเนินการประเมินตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
4.รายงานผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
5.ส่งเอกสารหลักฐานไปยัง 
สพม.ต่อไป 

-ในปงีบประมาณ 2564 มี
ข้าราชการครูได้ผ่านการ
ประเมินครูผู้ช่วยเป็น 
ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 คน 
-ข้าราชการครูได้เล่ือนวิทย
ฐานะจากครูชำนาญการ 
เป็นครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 4 คน 

คำส่ังสำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็น
สำหรับตำแหน่งอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

-ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
เข้ารับการอบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
-มีการเข้าร่วมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 

 



นโยบาย แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
6. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1.ดำเนินเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ฯ 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
2.นำเข้าประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรอง 
3.เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
4.เสนอสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สรุปการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ข้าราชการครู ปี 2565 
จำนวน 8 คน แยกเป็น
เสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ช้ัน ต.ม.จำนวน 1 คนและ 
เสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ช้ัน ท.ช. จำนวน 7 คน 

 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ภายในสถานศึกษา 

1.ประกาศเกณฑ์การประเมิน
ท่ีใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ 
2.ดำเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ระเบียนในการประเมิน 
4.สรุปผลการประเมินเสนอ
ผู้บริหาร 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
ปีละ 2 ครั้งตามรอบการ
ประเมิน ระดับ
สถานศึกษา 

-คำส่ังแต่งต้ัง
กรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-แบบฟอร์มการ
ประเมิน 
-ผลการประเมิน 

 


