
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์    1 

ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ 
บุคคลสำคัญที่จะทำให้การดําเนินงานตามภารกิจสำเร็จ ตามภารกิจ ดังกล่าว คือ ครูและบุคคลกรทาง การศึกษา 
เพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในปัจจัย การบริหารจากเหตุผล ดังกล่าว โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จึง ประกาศ
นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม คำนึงถึงระบบคุณธรรม โดย  

1.1 การรับบุคคลเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ ดำรง ตำแหน่ง
ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและ ประโยชน์ของ ทางราชการ  

1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน โดย ไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง  

1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ ครูและบุคคลกร
ทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ ความประพฤติ  

1.4 การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ตลอดจน ป้องกัน การ
กระทำผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทาง การศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย 

2. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติ ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการ 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ความเป็น 
ข้าราชการที่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่อไปนี้  

4.1 การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  

4.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  

4.3 การปฏิบัติหน้าที่หรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

4.4 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

4.5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 



  

ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ 
แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ 
ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้านเนินงาน ของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จึง กำหนด 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ดังนี ้

 ๑. ด้านวางแผนกำลังคน กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน ในสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจ ของสถานศึกษา แนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.๑ จัดท้าแผนอัตรากำลัง ๑ ปีเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา
รองรับ ภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

๑.๒ จัดท้าแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในการสรรหาไปตรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน  

๑.๓ จัดทำแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีที่ ก.ค.ศ. (ตาม ว.๒๑) เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียน ๒. ด้านการสรรหา กลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที ่กำหนด และ
เลือกสรรคนดีคนเก่ง เพ่ือ ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 ๒.๑ จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน 
ข้าราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างและสามารถใช้ได้ใน 
สถานศึกษา 

 ๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดย วธิีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้  



๑) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตำแหน่ง บุคลากร ทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) โดยทั้งนี้คำนึงถึงความ ต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอก ของ 
สถานศึกษาท่ีมีอัตราว่างอย่างแท้จริง  

๒) ประกาศรับย้าย/โอน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดำเนินการ ตามปฏิทินที่ สพฐ. 
กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  

๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพ่ือสรร
หา เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อ สร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้ที่มีความสามารถและ หลากหลาย เพื่อให้
สามารถ เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตาม ภารกิจของหน่วยงาน  

๓. ด้านการพัฒนา กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการวางแผนพัฒนา บุคลากร เตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษาเพ่ือเป็น ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ 
โดยใช้เครื่องมือที่ หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียน ปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังนี้  

๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ้าปีให้สอดคล้องตามความจำเป็น และ ความต้องการในการ 
พัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน  

๓.๒ จัดหาข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  

๓.๓ น้าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง  

๓.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา  

๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
จัดท้าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย งาน แผนการสรรหาบุคคลไปดำรง ตำแหน่งทางการบริหาร การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มี
ประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชย บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อโรงเรียน แนวทางการ ปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ ดำเนินการจัดท้า และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง เผยแพร่
ไว้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  

๔.๒ จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 



 


