
      

 
  

รายงาน 
ผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

โรงเรยีนคา่ยบางระจนัวิทยาคม 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา สิงหบ์รุี อ่างทอง 

ปีงบประมาณ 2564 



คำนำ 

กลุ ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที ่มุ ่งส่งเสริม 
การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบกฎหมายโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล ความบริสุทธ ิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้สถานศึกษา มีทรัพยากรบุคคลที่มี 
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมทั้ง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ อันจะส่งผล 
ต่อคุณภาพการศึกษาชองชาติเป็นสำคัญ จากภารกิจ ดังกล่าว กลุ่มบริหารงานบุคคลจึง  จัดทำรายงานผลการ 
ดำเนินงานตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) เพื ่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ  ทรัพยากรบุคคลของ 
สถานศึกษา รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การพัฒนา และแนวทางการบูรณาการ ดำเนินงานต่อไป 

ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วน ร่วม 
ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
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รายงานผลการดำเนนิงาน ปงีบประมาณ 2564 

กลุม่บรหิารงานบคุคล โรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม 

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองตอบความต้องการของสถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ 

ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ ิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพื ่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้ร ับการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ขอบขา่ย/ภารกจิ 

1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

1.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
1.1.2 การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 

1.2 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2.1 การรักษาราชการแทน/การรักษาการในตำแหน่ง 
2.2 งานออกจากราชการ 

2.2.1 การเกษียณอายุราชการ 
3. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

3.1 งานบำเหน็จความชอบ 
3.2 งานทะเบียนประวัติ 
3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.4 งานบริการบุคลากร 

3.4.1 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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4. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
4.1 งาน'ฝึกอบรม 
4.2 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4.3 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

4.3.1 การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
5. กลุ่มงานวินัย 

5.1 งานวินัย 
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ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในภาพรวมเป็นไป 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง รวมทัง้แผนอัตรากำลังและการบริหารจัดการของสถานศึกษา และ 
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบผลการ 
ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลอันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

- ได้จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา โดยการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี, แผนอัตรา  
กำลัง 10 ปี 

1.2 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 
1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื ่อนและให้มีวิทยฐานะ ตาม  

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2.1 การบรรจุแต่งตั้ง 
2.1.1 ได้ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ้

ความสามารถ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนี้ 
- ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 ครั้ง 

               2.2  งานออกจากราชการ 
 2.2.1 การเกษียณอายุราชการ ได้ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกษียณอายุราชการ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 -  ตำแหน่งครู จำนวน 2 ราย 

3. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
3.1 งานบำเหน็จความชอบ 

3.1.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้าง 
- ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ    
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งข้ึนดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ จำนวน 17 ราย ดังนี้ 
- ตำแหน่งครู จำนวน 17 ราย 

(2) การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
- ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย 
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3.2 งานทะเบียนประวัติ 
- ได้จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เพ่ือให้มี 

ข้อมูลส่วนตัวบุคคลที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของประวัติและผู้รับบริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ 
และ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 เพ่ือนำไปใช้ได้ตามประสงค์ดังนี ้

3.2.1 การจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง  

3.2.2 การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
บรรจุใหม่  

3.2.3 การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
3.2.4 การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7  

3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ได ้จ ัดทำข้อมูลข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ ้าง เพื ่อเสนอขอ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป ็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือ 
ความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

3.4 งานบริการบุคคล 
3.4.1 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้ผู้ขอมีบัตรได้รับบัตรประตัวเจ้าหน้าที่ชองรัฐไว้เปีน บัตรประจำตัว ดังนี้ 
1. บัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. บัตรพนักงานราชการ  

4. กลุม่งานพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
4.1 งานฝึกอบรม 

4.1.1 การฝึกอบรม 
-  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่ออบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 

ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ตามความต้องการของสถานศึกษา ตามความต้องการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้าง ซึ่งถือว่าเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่งในการที่จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

- ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการคัดเลือก 
จากการไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย เพื ่อให้ข ้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีขว ัญและกำลังใจ  
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ในการปฏิบัติหน้าที่สูงข้ึน ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ  
4.2 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

- ได้ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถต่อใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพได้ รวมทั้งได้รับการพัฒนามีความม่ันคงในการประกอบวิชาชีพ 

-ได้ดำเนินการการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู จำนวน 3 ราย 
5. กลุม่งานวนิยั 
-  ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมีความรู้และเข้าใจ 
แนวทางดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.1 งานวินัย 
5.1.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
งานมีการเป ิดเผยงาน มีการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถนำข้อมูลการปฏิบัติงานมา 
เผยแพร่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ 

กำหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง คนที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และแผนการ 
ปฏิร ูปประเทศและยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ผ ู ้ร ับผิดชอบงานมีการเป ิดเผยงาน  
มีการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถนำข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ด้านงานบำเหน็จ ความชอบและทะเบียนประวัติ 
ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
และลูกจ้างประจำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุ คลากรเกิด 
ทัศนคติที่ดี และมีความผูกพันต่อสถานศึกษา และผู้รับผิดขอบงาน มีการเปิดเผยงานมีการดำเนินงานที่เป็น 
ปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถนำข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ 
เป็นข้าราชการที่มีผลสัมฤทธ ิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมีอที่หลากหลายตามวิธีการ 
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พัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบงานมีการเปิดเผยงาน มีการดำเนินงานที่ 
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถนำข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ด้านงานวินัย 
ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ 
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจ แนวทางดำเนินการทางวินัย การรั กษาวินัย การอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบงานมีการเปิดเผยงาน มีการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถนำข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ในการนี้โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ 
ภารกจิ การดำเนินการ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และ ,ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
พระราชกฤษฎ ีกาว ่ าด ้ วย  หล ัก เกณฑ ์และว ิ ธ ี ก ารบร ิหารก ิ จการบ ้ าน เ มีองท ี ่ ด ี  พ .ศ .  ๒๔๔๖ 
รองรับภารกิจตามแผนการ ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๘๐) นโยบายการ 
บริหารทรัพยากร บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้กำหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง เพื ่อรองรับการ 

ปฏิบัติงาน ตามภารกิจของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากำลังคน และการบริหาร 
อัตรากำลัง ระดับสถานศึกษา เพื ่อให้การดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง 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 

 



 

คนทีม่ีความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๘๐) 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ให ้ท ัน ต ่อการเปลี ่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำล ังคน โดยสามารถน่าอัต ราว่างมาใช้ในสถานศึกษา 
ได้ทันทีตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการวางแผนพัฒนา 

บุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นข้าราชการที่ม ีผลสัมฤทธ ิ์สูง 
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยไข้เครื่องมีอที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ 
รองรับภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความ 

ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา 
๓.๒ จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (ID plan) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรใน   

แต่ละตำแหน่ง 
           ๓.๓ นำระบบสารสนเทศมาเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล 
           ๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายครูไม่ทิ้งห้องเรียน  
           ๓.๕ จัดให้มีการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือน่าไปไข้ในเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างแห้จริง 
           ๓.๖ มีการประเมินแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเป็นรายปี 

๔. นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
กลุ ่มบริหารงานบุคคล ได้กำหนดนโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยสนับสนุน 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถก้าวหน้าโดยอาศัยการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงภารกิจหน้าที ่ที ่ได้ปฏิบัติประสบผลสำเร็จเป็นที ่ยอมรับ ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถก้าวหน้าได้อย่างหลากหลาย แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 
สูงขึ้น หรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามสายงานของตนเอง 



 

๔.๒ กำกับ ติดตามประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีวิทยฐานะ 
ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

๔.๓ การอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงาน 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
กลุ ่มบริหารงานบุคคล ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีว ิต มีนโยบาย แผนงาน 

โครงการและ มาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน 
และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมี การนำ เทคโนโลย ีการส ื ่อสารเข ้ามา ใช้ในการบร ิหารงาน 
ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
- จัดให้มีจุดตรวจดัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ 

หากมีอุณหภูมิร่างกายสูง กว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ต้องนำไปพบแพทย์ 
- มีนโยบายให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หยดุอยู่บ้านอย่างน้อย ๑๔ 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 ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โดยการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนด คนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของ สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ให ้ท ัน ต ่อการเปลี ่ยนแปลงหร ือการส ูญเสียกำลังคน โดยสามารถน ำอัตราว ่างมาใช้ในสถานศึกษา 
ได้ทันทีตามหลักเกณฑ์ 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 ่สูงขึ ้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 

ความซื ่อสัตย์ ต่อตนเอง การพึ ่งตนเอง ขยันหมั ่นเพียร และมีความรับผิดขอบ การประหยัด เก็บออม 
การรักษาระเบียบวินัย การเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน 
การมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๘.๓ ส ่ง เสร ิมค ุณธรรมจร ิยธรรมและการร ักษาว ิน ัยต ่อหน ่วยงาน ได ้แก ่  ม ีความส ุจริต 
รับผิดขอบต่อหน้าที ่ ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา มีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์  
และปรับปรุงงาน ดูแลรักษา และใช้ ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน ์
โดยมิชอบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ( นางนัฐวรรณ ศรีทอง ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

 



 

ขอ้มลูโรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม 
1. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน ช ื ่อ นายเรว ัฒน์ พรหมสะโร   e-mail : bungka207@hotmail.com    
โทรศัพท์ 087-4092561 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรยีนนี้
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 เดือน 

2. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ขา้ราชการคร ูพนกังานราชการ อตัราจ้าง 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อา
ย ุ

อา
ยุ

รา
ชก

าร
 

ตำแหน่ง/วทิยฐานะ วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา 

1 นางนัฐวรรณ ศรีทอง 54 28 ปี ผอ.ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - 

2 นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์ 60 37 ปี ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

2 นายธวัชชัย  สุดดีพงษ์ 59 26 ปี ครูชำนาญการ ค.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา  
3 นางเนตรนารี   สุจริตจันทร์ 44 17 ปี ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
4 นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 59 37 ปี ครูชำนาญการพิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ  
5 นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 54 31 ปี ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์  
6 นางสาวพิมพ์ลดา  วงษ์เพ็ญ 57 34 ปี ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
7 นางวิไล  สำราญดี 48 27 ปี ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
8 นางสาวปิรัญทณา  ชาชำนาญ 36 8 ป ี ครู คศ.1 ทน.บ ออกแบบสิ่งทอ ศิลปะ  
9 นางนุสรา  เฉยแสง 28 4 ป ี คร ูคศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ม. 
10 นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 29 4 ป ี คร ูคศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
11 นางจรรยา  ทองดี 27 3 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  

12 นายมนัสชัย  สีสด 26 2 ป ี ครู คศ.1 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  

13 นางสาววัชราภรณ์   ไชยเกตุ 25 2 ป ี ครู คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ 

14 นางปนัดดา สีวะรม 36 5 ป ี
ครู คศ.1 ศศ.บ ร ัฐประศาสนศาสตร์

บริหารรัฐกิจ 
สังคมศึกษา 

15 นางสาววิลาวัลย์   ช่วยบุญ 35 6 ป ี
ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี, ชีววืทยา, 

วิทยาศาสตร์  

16 นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 31 8 เดือน 
ครูผู้ช่วย วศ.บ ว ิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
เทคโนโลยี, 
คอมพิวเตอร์ 

17 นางสาวปภาวิไล ชลอวงษ์ 26 8 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

18 นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 26 7 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

19 นายอรรถพร แก้วบวร 34 3 เดือน พนักงานราชการ วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 

20 นายวรายุทธ  พันอัม 29 5 ปี ครอูัตราจ้าง ค.บ. พลศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา  

21 นายลัทธพล  ปลื้มน้อย 26 2 ปี ครูอัตราจ้าง ค.อ.บ.  ว ิศวกรรมอ ิ เล ็กทรอ 
นิกส์และโทรคมนาคม 

ก า ร ง า น อ า ช ี พ  , 
เทคโนโลยี 

22 นายถาวร เพชรหญีต 24 1 ปี ครูอัตราจ้าง ศศ.บ ดนตร ีศ ึกษาค ีตศ ิลป์
สากลศึกษา 

ดนตรี, ศิลปะ 

23 นายพิษณุ โหสิ 28 1 ปี ครูอัตราจ้าง คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ คหกรรม 

mailto:bungka207@hotmail.com


 

 2.2 ข้อมูลจำนวนบุคลากร 

ประเภท / ตำแหนง่ 
จำนวนบคุลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
-  ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
-  รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - - - - - 
-  ผู้จัดการ - - - - - 
-  ผู้รับใบอนุญาต - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
2. ผู้สอนมัธยมศึกษา      

-  ครูระดับมัธยมศึกษา - 15 3 - 18 
-  ครูอัตราจ้าง(สอนมัธยม) 

   (สัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป) 
- 4 - - 4 

    - ครูต่างชาติ - - - - - 
รวม - 19 4 - 22 

3. บุคลากรสายสนับสนุน      
-  เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - - 1 
-  ลูกจ้าง 4  - - 4 

    -  อ่ืนๆ พนักงานราชการ  - 1 - - 1 
รวม 4 2 - - 6 

รวมทัง้สิน้ 29 
 
3. สรปุขอ้มลูผู้เรยีน (ณ วนัที ่25 มิถนุายน) 

 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน 

จำนวน 
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จำนวน 
ผู้เรียน/เด็ก   

ที่มีความต้องการพิเศษ (คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ 3 34 25 8 4 71 
ม.๒ 3 27 29 3 1 60 
ม.๓ 3 35 41 1 - 77 
ม.๔ ๓ 18 23 5 - 46 
ม.๕ 3 18 27 2 - 47 
ม.๖ ๓ 18 33 2 - 53 
รวม ๑8 150 ๑78 21 5 354 



 

4. การอบรม 
ตารางแสดงจำนวนครูที่เข้ารับการ ประชุม อบรม สัมมนา ในปีการศึกษา ๒๕๖4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครู 

(คน) 
จำนวนการประชุม อบรม สัมมนา (ครั้ง/ปี) 
๑-๑๐ ๑๑-๒๐ ๒๐ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 3 3 - - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ 3 - - 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ - - 
คณิตศาสตร์ ๓ ๓ - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 - - 
การงานอาชีพ ๔ ๓ - - 
ศิลปศึกษา 2 2 - - 
พลศึกษา 2 2 - - 

รวม 24 24 - - 



 

รายงานผลการประเมนิตนเองดา้นการปฏบิตัิงานกลุม่บริหารงานบุคคล 
ปีการศกึษา 2564 

โรงเรียนคา่ยบางระจนัวทิยาคม 

การประเมินตนเองด้านการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนค่ายบางระจัน
วิทยาคม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจะน่าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามวิธ ีการของ Likert น่ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และน่าค่าเฉลี ่ยมา 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรผล ดังนี้ 

คะแนน 4.51-5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
คะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึง  อยู่ในระดับคุณภาพดี  
คะแนน 2.51-3.50  หมายถึง  อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  
คะแนน 1.51-2.50  หมายถึง  อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  
คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง  อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  
จากการประเมินตนเองของผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 4 คน วิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

ตารางแสดงความพงึพอใจการปฏบิัตงิานกลุม่บรหิารงานบคุคล 
 

 

รายการประเมนิตนเอง ค่าเฉลีย่ คิดเปน็ 
รอ้ยละ 

ระดบั 
คุณภาพ 

1. การบรหิารงานบคุคล 
1.1 การวางแผนอัตรากำลัง 5 100 ดีมาก 
1.2 การพัฒนาบุคลากร 5 100 ดีมาก 
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.5 90 ดีมาก 
1.4 การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 5 100 ดีมาก 

2. การบรหิารงานทะเบยีนและสถติิขา้ราชการ ครและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 
        2.1 การจัดทำทะเบียนประวัติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.5 90 ดีมาก 
        2.2 การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ 5 100 ดีมาก 
3. การประเมนิผลการดำเนนิงานบคุคล 
        3.1 การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล 4.5 90 ดีมาก 

สรุปในภาพรวม 4.78 95.71 ดีมาก 
 


