
 
 

 
 

  ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

--------------------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรและกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
 1. การวางแผนอัตราก าลัง 
 2. การสรรหาบุคลากร 
 3. การพัฒนาบุคลากร 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6. การส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
          
 

     (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 

 
 
 

  



    

 
  

 
 

 
 

  ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 เรื่อง  การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

--------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงก าหนดการด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 
 - การรายงานข้อมูลบุคลากรต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การสรรหาบุคลากร 
 - ก าหนดประชุมเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินการและวิธีในการสรรหา 
 - มีประกาศรับสมัคร ด าเนินการสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง 
 - มีระบบการรับสมัครที่ทันสมัย โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครและงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. การพัฒนาบุคลากร 
 - มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 - มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างมีแบบแผน 
 - การก าหนดหน้าที่ภาระงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถเพ่ือให้
บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างานที่มีความหลากหลายทางลักษณะงาน 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม มีการรักษาความสะอาดและการจัดภูมิทัศน์  
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 - การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว คล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 - ระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
 - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด 
6. การส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 



    

 - มีมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและค านิยมสุจริตให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 - มีกลไกการก ากับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - มีระเบียบหลักเกณฑ์ส าหรับข้าราชการ เรื่องวินัยข้าราชการ การด าเนินการทางวินัย การขาด ลา 
สาย เป็นรูปธรรม ถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
        (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



    

 
        

 
 

 
 

  ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

--------------------------------- 
 จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้มีการด าเนินการตาม
นโยบายและมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การวางแผนอัตราก าลัง 
 วางแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความ
ต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งทางโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 16 คน 
  - การสรรหา 
  ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีมีเกณฑ์ มีอัตรา
เพียงพอกับการวางแผนก าลังคนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 
 1. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
  พบว่าในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมและพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 
91.05 ซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ครูที่มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับดี 
  พบว่าในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในระดับดี มีค่าร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครู
ให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับดี ได้เทียบกับเป้าที่วางไว้ 
ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 
 ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน
โอกาสต่าง เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วย
หรือประสบอุบัติเหตุ โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับต าแหน่งและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
ด้านที่ 4 การด าเนินการทางวินัย 
 พบว่าในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือด าเนินการ
ทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



    

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
          (นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


