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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 

บุคคลส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินงาน ตามภารกิจส าเร็จตามภารกิจดังกล่าวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพราะคนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในปัจจัยการบริหาร จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนป่าเหมือด จึงประกาศนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม ค านึงถึงระบบคุณธรรม โดย 

1.1 การรับบุคคลเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้ง
ให้ด าารงต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและประโยชน์
ของทางราชการ 

1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องค านึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ 

1.4 การด าเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ตลอดจน
ป้องกันการกระท าผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทาง การศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย 

2. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทาง การศึกษาให้มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกำกับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ปฏิบัติ
ราชการ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการที่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องต่อไปนี้ 

4.1 การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
4.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
4.3 การปฏิบัติหน้าที่หรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4.4 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
4.5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้านเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึง ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ดังนี้ 

1. ด้านวางแผนก าลังคน กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน ในสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจ ของสถานศึกษา แนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง  

1.2จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือใช้ในการสรรหาไปตรงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน 

1.3 จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

2. ด้านการสรรหา กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ ก าหนด และ
เลือกสรรคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ แนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงาน ข้าราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างและ
สามารถใช้ได้ในสถานศึกษา  

2.2 ด าเนินการสรรหาโดย วิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
2.2.1 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. โดยทั้งนี้ค านึงถึงความต้องการขาด

แคลนและมาตรฐานวิชาเอก ของสถานศึกษาท่ีมีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
2.2.2 ประกาศรับย้าย/โอน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. โดย

ด าเนินการ ตามปฏิทินที่ กศจ. ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
2.2.3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคล เพ่ือสรรหา เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้ที่มีความสามารถ
อย่างหลากหลาย เพ่ือให้สามารถ เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตาม ภารกิจของ
หน่วยงาน  



 

 

3. ด้านการพัฒนา กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ 
โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

3.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น และความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน 

3.2 จัดหาข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
3.3 น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง 
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 

4. ด้านการรักษาไว้ (Retention) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากร
บุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชย บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อโรงเรียน  


