
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2565 มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 

 

1. ด าเนินการตามนโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ประเด็น การด าเนินการ 

1. ด าเนินการตามนโยบาย
วิเคราะห์อตัราก าลัง 

1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
1.1 จดัท าข้อมูลสารสนเทศด้านอตัราก าลังของสถานศึกษา ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ 
     - พื้นฐานตามฐานข้อมูล 10 มิถุนายน  ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนเพื่อใช้ใน
การวเิคราะห์อัตราก าลัง 
     - ข้อมูลด้านวุฒิ วชิาเอกและความต้องการ 
     - ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ 
     - จ านวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     - ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผูส้อน 
     - ความต้องการครูเพื่อทดแทนวิชาเอกตามกลุม่สาระที่ขาดแคลน 
 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เพื่อวางแผน
อัตราก าลัง  
 

1.3 ส ารวจความต้องการตามมาตรฐานวิชาเอก และวางแผนอตัราก าลังประจ าปีในเดือน
กันยายนและตุลาคมของทุกป ี
 

1.4 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม      
เพื่อวางแผนอัตราก าลัง และส ารวจความต้องการวิชาเอกให้เป็นไปตามหลักเกณฑต์ามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามแผนต่อไป 
 

1.5 ด าเนินการประชุมปรับแผนอัตราก าลังระหว่างป ีตามความจ าเป็นและความขาด
แคลนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อปรับปรุงก าหนดต าแหน่งจัดสรรอตัราใหไ้ด้
บุคลากรมาปฏิบตัิงานต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ข้าราชการ (ผูบ้ริหารสถานศึกษา, ครูผูส้อน) 91 อัตรา    
2. พนักงานราชการ (ครผูู้สอน)   1 อัตรา 
3. ลูกจ้างประจ า (ช่างไม้ ระดับ ช.4)   2 อัตรา 
4. ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  1 อัตรา 
5. นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  1 อัตรา 
6. ลูกจ้างช่ัวคราว (ครผููส้อน, เจ้าหน้าท่ี, นักการ)  20 อัตรา 
 

 
 
 
 
 



2. ด าเนินการตามนโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
ประเด็น การด าเนินการ 

2. ด าเนินการตามนโยบาย         
การสรรหาและคดัเลือก 

2.1 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลงั 
 

2.2 ส ารวจความต้องการวิชาเอกโดยผ่านกระบวนการบรหิารอัตราก าลังและพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 

2.3 น าเสนอข้อมลูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอัตราก าลงัและความต้องการ
ของสถานศึกษา 
 

2.4 ในการด าเนินการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

2.5 ด าเนินการตามทีไ่ด้ตามขั้นตอน 
 

ผลการด าเนินการ 
     โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ไดด้ าเนินการตามนโยบายการสรรหาและคดัเลือก ดังนี้ 
1. มีการบรรจคุรผูู้ช่วย  9 อัตรา 
2. มีการย้ายข้าราชการคร ู 10 ราย 
 

3. ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็น การด าเนินการ 

3. ด าเนินการตามนโยบาย     
การพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1 โรงเรยีนลาดยาววิทยาคม ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรได้วางแผนพัฒนาตนเอง 
ให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวชิาชีพ (ID Plan) ได้หลากหลายช่องทาง 
 

3.2 ประชาสมัพันธ์และร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครู และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บุคลากรในสังกัดสามารถวางแผนและเลือกพัฒนาจากสถาบันการศกึษา สถาบันคุรุ
พัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

3.3 โรงเรยีนลาดยาววิทยาคม ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 

3.4 โรงเรยีนลาดยาววิทยาคม ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดที่มีศักยภาพ    
มีคุณธรรม จริยธรรม และประสบความส าเร็จในวิชาชีพและมคีวามเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีโดยการเผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
ในทุกด้าน 
 

3.5 โรงเรยีนลาดยาววิทยาคม ด าเนินกิจกรรม/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสงักัด ในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลการการด าเนินการ 
      โรงเรียนลาดยาววิทยาคมด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี ้
1. ครไูด้รับการเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน   24 ราย 
2. ครไูด้รับการเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน   23 ราย 



 
 
 

4. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารปฏิบัติงาน 
ประเด็น การด าเนินการ 

4. การด าเนินการตามนโยบาย
ด้านการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 

4.1 ด าเนินการแจ้งระเบียบกฎหมาย ปฏิทินแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด โดยมีระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการจากเป้าหมายของหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคล เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างเป็นธรรมและเสนอภาค ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน และพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรและหน่วยงานใน
สังกัดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 4.2 ประกาศหลักเกณฑ์และท าขอ้ตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามปฏิทินและตามที่
ระเบียบกฎหมายก าหนด 
 

 4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 

 4.5 เมื่อได้รับผลการพิจารณาและเห็นชอบจากผูม้ีอ านาจด าเนินการออกค าสั่งเรยีบร้อย
แล้วให้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับการประเมินทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

      โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ด าเนินการตามนโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค ประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
รอบเดือนเมษายน 2565  จ านวน  105  ราย 
ใน ระดับดีเด่น  102 ราย 
    ระดับดีมาก  2 ราย  
    ระดับพอใช้  1 ราย 
 


