
 
ประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

เรื่อง นโยบายการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
.............................................. 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561-2580) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบ มีความชัดเจน และเป็น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้แก่บุคลากร 

 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  (Workforce Planning) 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจและ

ประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  วางแผนและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการ
บริหารอัตราก าลังให้รองรับภารกิจของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

1.2 น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับโรงเรียน และก าหนดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ  

2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment) 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการวางแผนการสรรหา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 เสนอความต้องการอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.2 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของ
ข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี และหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม         

2.3 ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  โดยคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม 

 
๒.๔ สรุปผล... 



2.4 สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเสนอต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณา 

2.5 ด าเนินการสรรหาและจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
ตามแนวทางการสรรหาและบริหารก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินการวางแผนพัฒนา

บุคลากร เตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1  ประชุมจัดท าแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ   
ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

3.2 จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ก าหนด 

3.3 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล 

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ 
ตลอดจนการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 จัดท าแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

4.2 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแบบและเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

5. ด้านการธ ารงรักษาและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน  (Maintenance and Promotion) 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับทีมบริหารวางแผนกลยุทธ์ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล  รูปแบบและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง        
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5.2 ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม

ให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 

 
 

๕.๓ ให้ความรู้... 



5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

5.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร เช่น การคัดเลือก
ครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ  ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ไม่มีวันลา เป็นต้น 

6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน (Morality and Ethics) 
  ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดี

ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1 วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 

และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติตน  ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
6.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดทางวินัย   
6.4 ก าหนดมาตรการ แนวทาง กรอบ ขั้นตอน วิธีการการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส 
6.5 จัดประชุมอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม 

ความโปร่งใส 

7. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  แจ้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  

นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้ง ควบคุม 
ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

7.1 มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียน    
วัดเจริญร่มเมือง ทราบโดยเร็ว 

7.2 ด าเนินการบริหารงานบุคคล ด้วยความโปร่งใส   เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

7.3 ประเมิน ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองทราบ ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1  (ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี) 
2) ครั้งที่ 2  (ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
                                    

        
 
 
                                                                     (นายสถาพร  ไทยกลาง) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   
 

   


