
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
เรื่อง  การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

************** 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็น
แนวทางใน การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ดังนี้ 
   ๑. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning)  
        กลุ่มบริหารงานบุคคลเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

       ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
รองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

       ๑.๒ จัดท าแผนก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี  
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคลากรไปด ารงต าแหน่งให้พอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอน  

    ๑.๓ จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์  และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ทางการศึกษาในสังกัด 
 
    ๒. ด้านการสรรหา (Recruitment)  
        กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเหมาะสมกับความ  
ต้องการของสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
        แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
        ๒.๑ ประสานและร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จัดท าและด าเนินการ
สรร หาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ  
สูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ในสถานศึกษา  
         ๒.๒ ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้  
      ๑) ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเพ่ือจัดหาอัตราก าลังที่ขาดแคลน  
ให้พอเพียงต่อระบบบริหารจัดการของโรงเรียน  
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๒) รับย้าย / รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามนโยบายขอ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และตามความต้องการของสถานศึกษา  

๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือสร้าง  
ความรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้ที่มีความสามารถและหลากหลาย 
เพ่ือให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษา 
    ๓. ด้านการพัฒนา (Development)  
                กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือ ที่
หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 
แผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
       ๓.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและ
ความ ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด  

      ๓.๒ จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) 
เพ่ือ เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  

      ๓.๓ น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคคล (Human Resource Development System : HRDS)  

      ๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS  
      ๓.๕ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ  

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
      ๓.๖ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านอ่ืนๆ เพ่ือน าผลมา

พัฒนา ตนเอง พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
       ๓.๗ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 
 
   ๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention)  

    กลุ่มงานบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผู้พันต่อโรงเรียน 
       แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
        ๔.๑ จัดท าและรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งเผยแพร่ไว้ทาง 
เว็บไซต์ของโรงเรียน  
        ๔.๒ จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลากรไปด ารงต าแหน่งที่ ว่าง เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี  
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         ๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา Education 
Management Information System : EMIS และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา Secondary 
Education Service Area :SESA ให้เป็นปัจจุบัน  
        ๔.๔ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร จัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
เช่น วันเกิด มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่เลื่อนวิทยฐานะ มอบอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ฯลฯ เพ่ือเป็นการ  เสริมสร้างความ
รัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับโรงเรียน และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็น แบบอย่าง ได้  
        ๔.๕ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและลูกจ้าง 
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน และปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร ให้กับบุคลากรใหม่เป็นประจ า ทุกปี  
        ๔.๖ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและประเมินผล
การ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. และ สพฐ.  
ก าหนดพร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเลื่อนค่าตอนแทนพนักงาน ราชการ 
เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ ร้องเรียน ร้องขอความ
เป็นธรรมให้รวบรวมและรีบเสนอขอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 
 
    ๕. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)  
        สถานศึกษา องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล  
ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
        แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
       ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม
ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครูหากผู้ใต้บังคับบัญชากระท า  
ความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  
 

ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ าทุกปี 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 

     
    

       ( นายท านอง  รุ่งระวี ) 
               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 


