
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

 
บทบาทหน้าที่โดยท่ัวไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี้  
  1. จัดโครงสร้างการบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ  

2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน  
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  
5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และเป็นไปตามเป้าหมาย  
 

จุดประสงค์ของโรงเรียน  
1. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  
3. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร  
4. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะๆ ตามลักษณะของงาน  
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน  
 

การด าเนินการวางแผนก าลังคน การสรรหาคนเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา  
1. การสรรหาบุคลากรของโรงเรียนอู่ทอง มีวิธีการสรรหาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับงาน  สมัครและ

บรรจุแต่งตั้งบุคลากร มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยทั่วไป คือ  
1.1 คัดเลือกบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษาเกียรติยศชื่อเสียง สนใจ

ในงานบริหารและมีความภูมิใจในโรงเรียน  
1.2 คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถท่ัวไป และ

ความสามารถเฉพาะ  
  2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม  
   2.1 จัดท าแผนหรือแนวทางเพ่ือใช้ในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการ
ของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   2.2 มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการ โดยมีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาใน สถานศกึษาเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 



   1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษใน
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  
   2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ด า เนินการตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   3) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษา 
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้  
    2.3 สรุปและรายงานผลการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาและน าผลไปใช้ในการพัฒนางาน 
  3. การบ ารุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการท างานสิ่งจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการ เช่น  
   3.1 สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการท างาน เช่น สวัสดิการครู บรรยากาศการท างาน  
   3.2 สิ่งจูงใจที่เป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ  
  4. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนท างานในหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
มีพลังใจในการท างาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะท าได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อการ
อบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  
  5. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าที่การงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารบุคลากร การให้
บุคลากรพ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ  หรือ
การลดจ านวนบุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น  
 
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  1. การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู แนวทางการปฏิบัติ  
   1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที ่ 
   2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ 
ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือน า เสนอ
พิจารณาอนุมัต ิและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  
 
 



  2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
   1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ  
   (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
   (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมิน ผลงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติงาน  
   (3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและ ต่อเนื่อง  
  2) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ  
   (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
   (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน  
   (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงาน ไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   (4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  
  3) การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการปฏิบัติกรณีการเพ่ิมค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด า เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด กรณี
การเพ่ิม ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและ ลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สถานศึกษาก าหนด  
  4. การด า เนินการเกี่ ยวกับบัญชีถือจ่ ายเงิน เดือน แนวทางการปฏิบัติ  ด า เนินการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด  
  5. เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน แนวทางการปฏิบัติด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 
 
 
 



การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
  1. มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้า  
  2. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาชีพทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  
  3. มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  
และต่อเนื่อง  
  4. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  
  5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง 
  
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  1. มีการวางแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงวางแผน การ
ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐอย่างต่อเนื่อง  
  2. มีการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้กระท าผิดวินัยลดลงในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่มีผู้กระท าผิด
วินัย  
  3. มีการจัดระบบในการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
  4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมถึงสรุปและรายงานผลการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐและน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 


