
 

 

ประกาศโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนสุรณ) 

เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

---------------------------------- 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดานท่ี ๓

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนการพัฒนา และยกระดับคนไทยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี 

เกง และมีคุณภาพในการขับเคล่ือนประเทศอยางเต็มศักยภาพ และดานท่ี ๖ การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ ท่ีเนนวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

โปรงใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมิน

คุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเปนแนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบานหนองบอน (นัยยานนทอนุสรณ) ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมท้ังเพื่อใหเกิดการปรับปรุง พัฒนา และสรางความโปรงใสในการดําเนินการ ดังนี ้

๑. การวางแผนอัตรากําลัง 

กลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษาและโรงเรียนบานหนองบอน   

(นัยนานนทอนุสรณ) โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

     ๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๑ ป เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองรับภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) 

     ๑.๒ จัดทําแผนการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจําป

การศึกษาเพื่อใชในการสรรหาไปตรงตําแหนงใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

     ๑.๓ จัดทําแผนการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและ

วิธีท่ี ก.ค.ศ. (ตาม ว.๒๑) เพื่อสิทธิประโยชนและความกาวหนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

     ๑.๔ ประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

     ๑.๕  กําหนดจํานวนอัตรากําลังของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเพื่อจัดทํา

ระบบขอมูลสารสนเทศและใชเปนฐานขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีพรอมใชอยูเสมอ 

     ๑.๖ การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังของโรงเรียน เพื่อใหการบริหาร จัดการอัตรากําลังเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. และแนวทางดําเนินการท่ี สพฐ. กําหนด รวมท้ังเปนไปดวยประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 



      ๑.๗ กําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน เกล่ียอัตรากําลัง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา เงินเดือนปรับปรุงการ

กําหนดตําแหนงเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตําแหนง การมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 ๒. ดานการสรรหา 

     กลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคคลเขารับราชการท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงท่ีกําหนดและความขาดแคลน และความตองการวิชาเอกตามแผนอัตรากําลังท่ี

จัดทําไว โดยการเลือกสรรคนดีคนเกงและมีคุณภาพ เพื่อใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา โดยมีแนว

ทางการปฏิบัติดังนี ้

     ๒.๑ จัดทําและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานขาราชการ ลูกจาง

ช่ัวคราวใหทันตอการเปล่ียนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนไมใหมีอัตราวางในสถานศึกษา 

     ๒.๒ ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส ไดแกการสอบแขงขัน การสอบ

คัดเลือก การคัดเลือก การขอใชบัญชี การยาย การเปล่ียนตําแหนง และการโอน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.

และแนวทางการดําเนินการท่ี สพฐ. กําหนดดังนี ้

            ๒.๒.๑ ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ สพฐ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) โดยท้ังนี้คํานึงถึงความตองการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของ

สถานศึกษาท่ีมีอัตราวางอยางแทจริง 

  ๒.๒.๒ ประการรับยาย/โอน ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดําเนินการตามปฏิทินท่ี 

สพฐ. กําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

  ๒.๒.๓ ประการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงานราชการท่ัวไปและลูกจางช่ัวคราว โดยประกาศ

ทางเว็บไซตและประชาสัมพันธไปยังสถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ เพื่อสรางการรับรูและ

เขาถึงบุคคลท่ัวไป หรือหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ๒.๒.๔ การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาการศึกษา เพื่อใหการสรรหาบุคคลเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. และแนวทางการดําเนินการท่ี สพฐ. กําหนด รวมท้ังเปนไปดวยประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ๓. ดานการพัฒนา 

     กลุมบริหารงานบุคคลเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลกร เตรียมความพรอมของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย อยางเขม ๒ ป เพื่อเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู ทักษะ และ

สมรรถนะ โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนบานหนอง

บอน (นัยนานนทอนุสรณ) การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

     ๓.๑ ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการจําเปนในการพัฒนา 

     ๓.๒ จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 

     ๓.๓ จัดทําและพัฒนาหลักสูตร คูมือ นวัตกรรม 

     ๓.๔ ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถและสมรรถนะสูง ตามความ

ตองการของสถานศึกษาและตามความตองการรายบุคคล เพื่อสรางความเขมแข็งและกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 

ตลอดจนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครองระบบ คุณธรรมและยกยองเชิดชูเกียรติ 



       ๓.๕ จัดทําขอมูลระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลกร เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารจัดการสงเสริม

การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

     ๓.๖ จัดทําขอมูลระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความตอเนื่องและท่ัวถึงในการพัฒนาให

บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ดานการรักษาไว (Retention) 

     กลุมบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําเสนทางความกาวหนาในสาย

งาน แผนการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงทางการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและ

ลูกจางประจํา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ีมีประสิทธิภาพ และยกยองชมเชยบุคลากรเพื่อให

บุคลากรเกิดความผูกพันตอโรงเรียนแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

     ๔.๑ ดําเนินการจัดทํา และรายงานผลตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังเผยแพรไว

ทางเว็บไซตของโรงเรียน 

     ๔.๒ จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานแจงเวียนใหขาราชการในสังกัดทราบ 

     ๔.๓ จัดทําและประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงท่ีวาง เพื่อเตรียมความพรอม

รองรับการสูญเสียบุคลกร เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแตละป 

     ๔.๔ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบันและทันสมัย 

      ๔.๕ จัดกิจกรรมยกยองชมเชยบุคลากร เชน การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาดีเดน 

การคัดเลือกบุคคลและหนวยงานตนแบบ เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ความผูกพันระหวางบุคลากรกับโรงเรียนและ

บุคลากรท่ีประพฤติดีสมควรแกการเปนแบบอยางได 

     ๔.๖ เสริมสรางและใหความรูเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เชน ใหความรูขาราชการและลูกจางเกี่ยวกับ

วินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมครู โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ ) 

     ๔.๗ ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางประจําและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. และสพฐ. กําหนดพรอมท้ังใหการเล่ือน

เงินเดือนขาราชการ เล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา และเรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ เปนไปตามชวงเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด หากมีขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานราชการรองเรียน รองขอความเปนธรรม ใหรวบรวม

และรีบนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยดวน 

 ๕. ดานการใชประโยชน (Utilization) 

     สถานศึกษารวมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการเผยแพรขอมูลการบริหารงานบุคคลใน

หลากหลายชองทาง เพื่อการใชประโยชน และการเขาถึง รับรูรับทราบขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังการใชประโยชนในการควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพ ภายใตการบริหารงานบุคคลท่ียึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๕.๑ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังควบคุม 

กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และขอบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู หากผูใตบังคับบัญชากระทํา

ความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 



     ๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงต้ัง (เล่ือน) ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน

ในตําแหนงตางๆ ตองประกาศทางเว็บไซตของโรงเรียนและแจงเวียน เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัคร

ไดอยางเทาเทียมกัน 

     ๕.๓ การพิจารณาขาราชการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในตําแหนงตางๆ จะยึดถือความรู ความสามารถและ

ประโยชนสูงสุดท่ีราชการจะไดรับเปนเกณฑในการคัดเลือก ท้ังนี้ใหกลุมบริหารงานบุคคลรายงานผลการดําเนินงานตาม

นโยบายดังกลาวเพื่อเผยแพรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบเปนประจําทุกป  

      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

(นางนภาพร   ศรีสุคันธพฤกษ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)  

       


