
 
ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ในการนี้โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจ 
การดำเนินการ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และ ,ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมีองทีด่ี พ.ศ. ๒๔๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการ 
ปฏิร ูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๘๐) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และ  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้กำหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากำลังคนและการบริหารอัตรากำลัง 
ระดับสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี     (พ.ศ. 
๒๔๖๑ - ๒๔๘๐) 

๑.๒ จัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก 
๑.๓ จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  
๑.๔ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วน 

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา 

๒. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภาคกิจของหน่วยงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง คนที่ 

มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๘๐) 

 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยสามารถน่าอัตราว่างมาใช้ในสถานศึกษาได้ทันทีตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการวางแผนพัฒนา บุคลากร 
เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นข้าราชการที่ม ีผลสัมฤทธ ิ์สูง พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ โดยไข้เครื่องมีอที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ รองรับภารกิจของ
สถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความ 

ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา 
๓.๒ จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ( ID plan) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรใน   

แตล่ะตำแหน่ง 
           ๓.๓ นำระบบสารสนเทศมาเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล 
           ๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายครูไม่ทิ้งห้องเรียน  
           ๓.๕ จัดให้มีการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน่าไปไข้ในเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแห้จริง 
           ๓.๖ มีการประเมินแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาเป็นรายปี 

๔. นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
กลุ ่มบริหารงานบุคคล ได้กำหนดนโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยสนับสนุน 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถก้าวหน้าโดยอาศัยการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถก้าวหน้าได้อย่างหลากหลาย แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 
สูงขึ้น หรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามสายงานของตนเอง 

๔.๒ กำกับ ติดตามประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีวิทยฐานะ 
ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

๔.๓ การอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงาน 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีนโยบาย แผนงาน โครงการและ 

มาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครู 



และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน 
ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ 
ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที ่

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ 

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
- จัดให้มีจุดตรวจดัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ หากมีอุณหภูมิร่างกายสูง 

กว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ต้องนำไปพบแพทย์ 
- มีนโยบายให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หยดุอยู่บ้านอย่างน้อย ๑๐ วัน 
-  การจัดจุดล้างมือ พร้อมสบู่และน ้ำ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
- มีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนด้วยน ้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น ลูกบิดประตู เครื่องถ่าย 

เอกสาร เป็นต้น 
๕.๒ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูแลรักษาให้พื้นที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดอยู่เสมอ มีการจัด 

บริเวณต่างๆ ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสะอาดสวยงาม น่ามอง น่าปฏิบัติงาน 
๕.๓ มีส ิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีอุปกรณ์การทำงาน โต๊ะ เก้าอี้ ปริ้นเตอร์ ที่เพียงพอ อำนวย 

ความสะดวก มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
๕.๔ ให้ความสำคัญกับข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน เช่น มโีครงการสร้างขวัญกำลังใจครู 

๖. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กำหนดนโยบายด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลา กร 

ทางการศึกษา โดยการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนด คนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติภารกิจของ 
สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยสามารถนำอัตราว่างมาใช้ในสถานศึกษาได้ทันทีตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

๖.๒ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๗. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กำหนดนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่า 

ของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ 
กำหนดอย่างแน่นอน การประเมินต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน มีเกณฑ์การ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ การประเมินผลงานเพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งที ่ส ูงขึ ้นในตำแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ 

ความสามารถเป็นไปตามที่คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด 



๗.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด 

๗.๓ ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๘. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย โดยสร้าง 

ความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๘.๑ ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ที่แสดงเจตนารมณ์และ 

คำม่ันสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๘.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยการสร้างความตระหนักถึง ความซื่อสัตย์ 

ต่อตนเอง การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดขอบ การประหยัด เก็บออม การรักษาระเบียบวินัย   
การเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน การมีความจงรักภักดี      
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๘.๓ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดขอบต่อหน้าที่ 
ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ดูแลรักษา และใช้ 
ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน ์โดยมิชอบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  ( นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

 


