
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
เร่ือง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้มีการดำเนินการตาม 

นโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 
- การวางแผนกำลังคน 

วางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึก
ษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชา   

เอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วยลาด มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 23 คน 
- การสรรหา 

ในปี พ.ศ.๒๕๖4 โรงเรียนบ้านห้วยลาด
มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอกับการวางแผนกำลังคนครบ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 
- การเล่ือนเงินเดือน 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ดำเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง 

ประจำปีละ ๒ ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล 

แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 
 

ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร 
๑. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี  
พบว่าในปีพ.ศ. ๒๕๖4 ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ ๙๑.๐๕ 
ซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม ่ำเสมอ 



ตารางรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 
 

1.ข้อมูลครูและบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

 

วิชาเอก ตำแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมง ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นายกรเอก   มิ่งศรี ป.โท 
การบริหาร
การศึกษา 

ชำนาญการพิเศษ 
   45 ชม. 

2 นายสมบูรณ์  นามวงศ์ ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป์ ชำนาญการพิเศษ 24 ชม. 

3 นางสาวณภัทร พงค์คำ ป.ตรี คณิตศาสตร์ ชำนาญการ 40 ชม. 

4 นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา 

ป.ตรี การประถมศึกษา 

ชำนาญการ 92 ชม. 
ป.โท 

การบริหาร
การศึกษา 

5 นางวิภาดา  พรมอินทร์ 

ป.ตรี พัฒนาสังคม 

ชำนาญการ    63 ชม. 
ป.โท 

การวิจัยและการ
พัฒนาการศึกษา 

6 นางสาววิไล  แก้วประสงค์ ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย ชำนาญการ 168 ชม. 

7 นางสาวดารภา  ขวัญพรม ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ชำนาญการ 70 ชม. 

8 นางสาวจีรัชญา  ขวัญพรม ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย ชำนาญการ 
53 ชม. 

ป.โท บริหารการศึกษา 

9 นางสาวเบญจภรณ์  พรมเผ่า ป.ตรี 
วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

- 
   54 ชม. 

10 นายสุรวี  เขียวลี ป.ตรี เคมี - 36 ชม. 

11 นายนพรัตน์  ขันติเจริญ ป.ตรี ฟิสิกส์ - 56 ชม. 

12 นายวรายุ  ขวัญลอย ป.ตรี คอมพิวเตอร์ - 124 ชม. 

13 นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย ป.ตรี ภาษาไทย - 129 ชม. 



ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

 

วิชาเอก ตำแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมง ที่
ได้รับการ
พัฒนา/ป ี

14 นายนำพล  เสคำพันธ์ ป.ตรี ดนตรีศึกษา - 123 ชม. 

15 นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย - 21 ชม. 

16 นางสาวปวีณา  กางถิ่น ป.ตรี คณิตศาสตร์ - 109 ชม. 

17 นายยุรนันท์  พรรณขาม ป.ตรี ชีววิทยา -  114 ชม. 

18 นางสาวสุวรรณี   แก้วเกตุ ป.ตรี การประถมศึกษา - 31 ชม. 

19 นายอภิชัย  ธรรมเสนา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

- 
36 ชม. 

20 นายประมินทร์ ศรีบุรินทร ์ ป.ตรี  พละศึกษา - 20 ชม. 

21 นายรัตนพล  เหลาพรม ป.ตรี ภาษาไทย - 28 ชม. 

22 นายวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ - 28 ชม. 

23 นายวสุ ขวัญตึก ป.ตรี รัฐศาสตร์ - 24 ชม. 

24 นางสาวชนาพร  ขวัญล้อม ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 24 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีมอบ 
1 นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา ระดับดีเด่น การจัดการเรียนรู้การ

ใช้ส่ือ/นวัตกรรม
พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านและการ
เขียนท่ีประสบ
ผลสำเร็จ 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 

ระดับเงิน ครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต
ประจำปี 2565 
ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-
3 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 

2 นางสาวปวีนา  กางถิ่น ระดับทอง ครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต
ประจำปี 2565 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 2 



ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 
 ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ บุคลากร
และครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เล่ือนขั้น วันเกิด เล่ือนตำแหน่ง หรือ
ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษา ต่อ 
นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของ 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียน 
ถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายให้เหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
 

ด้านที่ 4 การดำเนินการทางวินัย  
 พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือ 
ดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
 
 
         (นายกรเอก  มิ่งศรี) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 





 


