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๑ 

 

คำนำ 
 
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง

คลาภิเษก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้               
ได้จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ๘ ด้าน ได้แก่ด้าน
การวางแผนอัตรากำลังคน ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
สถานศึกษาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการดำเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   
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สารบัญ 
เรื่อง             หน้า 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 
ด้านที ่๑ ด้านการวางแผนอัตรากำลังคน         1 
ด้านที ่๒ ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน      4 
ด้านที ่๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร           4 
ด้านที ่๔ ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ         5 
ด้านที ่๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต         6 
ด้านที ่๖ ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร         6 
ด้านที ่๗ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน         7 
ด้านที ่๘ ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน     7 
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การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางหรือข้อปฏิบัติ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีการ
บริหารงานที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)โรงเรียนศรีจันทร์
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ที่สอดคล้องตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตามหลักการมีส่วนร่วม โปรงใส 
ตรวจสอบได ้ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตรากำลังคน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการปฏิบัติ

ราชการตามกรอบโครงสร้างและตามภารกิจ ภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากำลังคนและการบริหารอัตรากำลัง เพ่ือให้
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขวัญ 
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
การดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

ทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง การกำหนดความต้องการรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและแผนอัตรากำลังระยะยาว 3 ปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อนำใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ
สถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

ทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง การกำหนดความต้องการรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและแผนอัตรากำลังระยะยาว 3 ปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือนำใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

2) จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ปี และ 3 - 5 ปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี และเพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากำลัง
ภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการและตามมาตรฐานวิชาเอกที ่ควรมีใน สถานศึกษาตาม



๔ 

 

หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรองรับแผนการปฏิรูปประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561 – 2580) 

3) จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณและ
ฐานข้อมูลวิชาเอกท่ีมี และท่ีควรมีในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

4) จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา 2565 เพื ่อใช้ในการสรรหาและกำหนดตำแหน่งให้พอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

๑.๒ การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ทั ้งนี ้ภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 

2) เมื่อมีอัตรากำลังว่างลงทุกกรณี ให้ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลังตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
แล้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องทันที เพื่อให้ได้
อัตรากำลังทดแทน 

3) ให้มีการตรวจสอบ และจัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลัง ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอสามารถ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตรากำลังได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก 

๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี 

มีความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือรองรับภารกิจ
ของสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเพื่อรองรับแผนการปฏิรูปประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ดำเนินการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สูญเสียกำลังคน 

๒.2 เน้นการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นทีมงาน ในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
โดยให้สรรหาผู ้ที ่มีความรู ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพิจารณาตาม
คุณลักษณะมาตรฐานตำแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ และความต้องการของหน่วยงาน 

2.3 แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและหรือคัดเลือกจากบุคลากรที ่มีความรู้ ความสามารถ และ
หลากหลาย เพ่ือให้ได้มาซึง่คนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะสั้น และระยะ

ยาว เพื ่อเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะและสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา เพื่อ รองรับ
ภารกิจของสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่ การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพมีระบบการพัฒนา



๕ 

 

ศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน วิทยฐานะ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุค
ใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง โดยนำ Digital 
Platform มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมประวัติ
ครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนกำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติ 

3.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็นของสถานศึกษา 
3.2 ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภท เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และครบวงจร โดยคำนึงถึงสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3.3 สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนา
รายบุคคล (ID - Plan) 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของตนเองด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) : PLC 

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ On Line และแบบ Face – to – Face 
Training 

3.8 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
อย่างต่อเนื่องทั้งระบบ 

3.9 พัฒนาผู้บริหาร ครูและและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

3.10 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทีมี
ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 

4. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดำเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทุกตำแหน่งในสายอาชีพของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างขวัญ 
กำลังใจทีด่ีในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสายงานอย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางใน
การดำเนินงาน ดังนี้ 

4.1 สร้างการรับรู้และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่ง ถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและวิชาชีพของตนเองที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถมีความเจริญก้าวหน้า ในสายอาชีพ
และสายวิชาชีพของตนเองอย่างเหมาะสม 

4.2 ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดพร้อมทั้งดูแล
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สิทธิประโยชน์ในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท (หนังสือ 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) 

4.3 สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินการขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ต่อไปนี้ 

- หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่ง จัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้

ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ การยกย่องเชิดชูเกียรติของหน่วยงานอื่น ให้ผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดทราบ ดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเพื ่อเสนอชื่ อเข้ารับรางวัลต่างๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ในวาระและ
โอกาสต่าง ๆ 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้ความสำคัญกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ ทุกตำแหน่งอย่างเท่าเทียมกัน โดย
บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 

5.1 ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและเกิดแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงาม 
สะอาด เรียบร้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วงทุกโต๊ะทำงาน และห้องประชุมทุกห้อง มีบริการน้ำดื่ม เครื่องดื่มร้อน/เย็น สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ
ราชการ 

5.3 จัดตั้งกองทุนเงินออมของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ
และลูกจ้าง ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นตามความเหมาะสมและเป็นการเก็บสะสมเงินออมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย 

5.4 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และสร้างค่านิยมร่วม เช่น กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรม 5 ส กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเป็นต้น 

6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้การสนับสนุนในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยให้ความร่วมมือในการทำงาน 
การประสานการดำเนินงานในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ข้อมูลต่างๆ การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ดังนี้ 

6.๑ รายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ย้าย หรืออื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนอัตรากำลังให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ทราบโดยเร็ว 
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6.2 สนับสนุนและจัดส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ในการดำเนินการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความ
จำเป็นและเหมาะสม 

6.4 ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับ กศจ. และ อกศจ. ตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีแนวทางในการ

ดำเนินงานดังนี้ 
7.1 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการทุกตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
และส่วนราชการกำหนด 

7.2 ให้ผู ้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ ทุกตำแหน่ง โดยยึดหลักการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการตามตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.3 ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และนำเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อน เงินเดือน 
และค่าตอบแทนอื่น ๆ การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการให้รางวัลจูงใจ 
การให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการว่าด้วยการนั้น 

8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  มีความตระหนักและ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

8.1 จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ใน ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่(NO Gift Policy) เพื ่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

8.2 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกจิตสำนึก ยกระดับจิตใจของบุคลากรให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักศาสนาที่ตนยึดถือ 

8.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร เสริมสร้างความมีวินัย ต่อตนเอง มี
ความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรมของ
ศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

8.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่บุคลากรในสังกัด ในรูปแบบจดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์ ที่มีลักษณะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับหน่วยงานเพื่อบุคลากรใน
สังกัดจะได้ระมัดระวังในการกระทำมิให้ผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 


