
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
................................................................................................................................................. 
แนวคิด 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลัก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ น าไปสู่การบริการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้ 
เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ 
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 ๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู 
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
 
ขอบข่าย/ภารกิจ 
 1. งานแผนอัตราก าลัง 
  1.1 รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 37 
   - จ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามสาขาวิชา 
   - จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
   - จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
   - จ านวนพนักงานราชการ 
  1.2 วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 
  1.3 จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
  1.4 น าเสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 2. สรรหา บรรจุแต่งตั้ง สัญญาจ้างและการขอใบประกอบวิชาชีพ 
  2.1 รวบรวมรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามสาขาวิชา 
  2.2 เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตามสาขาตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.3 สนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการขอ และต่อใบประกอบวิชาชีพ 
  2.4 ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. ก าหนดและสอดคล้องกับแผน
อัตราก าลังที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.5 ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาต าแหน่งต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.6 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและ
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2.7 ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2.8 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยตามแบบประเมินที่ก.ค.ศ. ก าหนด
และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ทราบและในส่วนของพนักงานราชการและลูกจ้างต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะระยะทุก 
6 เดือน 
  2.9 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
  2.10 ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 
 3. งานสถิติการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา การศึกษาต่อและการศึกษาดูงาน 
  3.1 จัดท าแบบฟอร์มการลงเวลาการปฏิบัติงาน การลา การลาศึกษาต่อ การขอไปศึกษาดู
งาน ของครูและบุคลากร 
  3.2 สรุปรายงานการปฏิบัติงาน การลา ในแต่ละวัน พร้อมทั้งติดตามให้เป็นไปตามระเบียบ 
และจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  3.3 ให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกในการท าเอกสารขออนุญาตศึกษาต่อ และ
การศึกษาดูงาน 
 

 4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1 ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก รวบรวมรายชื่อและข้อมูลรายชื่อของบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ 



ศึกษาที่มีความประสงค์จะโยกย้ายสถานศึกษา 
  4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอ
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
  4.3 ด าเนินการตามระเบียบการโยกย้าย ตามอ านาจของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 5. งานทะเบียนประวัติบุคลากร และหนังสือรับรอง 
  5.1 ด าเนินการท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร ให้เป็นปัจจุบัน 
  5.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองสิทธิต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร เช่น
สิทธิการรักษาพยาบาล หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ 
 
 6. งานรายงานผลการปฏิบัติงานงานบุคคล 
  6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานงานการบริหารงานบุคคล จัดท ารูปเล่มรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 7. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน 
  7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑว์ิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  7.2 ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  7.3 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
  7.4 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด 
  7.5 น าเสนอผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
  7.6 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีก่ฎหมายก าหนด 
  7.7 รวบรวมข้อมูลความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  7.8 จัดท าบัญชีเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 8. งานอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมศึกษาดูงาน 
  8.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความต้องการความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  8.2 ส่งครูเข้ารับการอบรม จัดการอบรม และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  8.3 จัดกิจกรรมพัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 



 
 9. งานประเมินวิทยะฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  9.2 อ านวยความสะดวกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
  9.3 ดูแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลการที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอ
ขอให้มดี าเนินการต่อไป 
 
 10. งานวินัยและนิติการ 
  10.1 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  10.2 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 
  10.3 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  10.4 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 
 11.งานสร้างขวัญและก าลังใจ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
  11.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
  11.2 การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตามความ 
เหมาะสม 


