
 

 

ประกาศโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจการดำเนินการ

บริหาร ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในการนี้ ในการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลได้นำหลัก 

ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะชน หลักความสุจริตและโปร่งใส หลักพันธะความ 

รับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการน ำระบบ 

คุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักความเสมอภาคในโอกาส หลักความสามารถ หลัก ความ

มั่นคงในอาชีพ หลักความเป็นกลางทางการเมือง และสิ่งที่ผู ้บริหารจะต้องมีคือหลักธรรมสำหรับผู้บริหาร 

ประกอบด้วย พรหมวิหาร๔ อคติ ๔ สังคหวัตถุ ๔ ฯลฯ รวมถึงหลักการทำงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดี มีความทันสมัย เปลี่ยนแปลงทันที มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ เรา

รักกัน เป็นแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้กำหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม 

ภารกิจของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายใต้ 

ฐานข้อมูลอัตรากำลังคนและบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อให้การบริหารอัตรากำลัง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง       

โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 



๑) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

๑.๑ ดำเนินการศึกษาอัตรากำลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง การกำหนดความ

ต้องการ รายวิชาทดแทนและจัดทำข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสามัคคี

ราษฎร์บำรุง ปี ๒๕๕๘-๒๕๗๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในระยะยาว 

๑.๒ ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 

๒๕๕๓-๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในระยะ

ปานกลาง 

๑.๓ ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในระยะสั้น 

๑.๔ ข้อมูลอัตรากำลังครูมาตรฐานวิชาเอก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๕ สรุปวิชาเอกท่ีมีและควรมีในโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

๒) การบริหารอัตรากำลัง 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับโรงเรียน เพื่อให้การบริหารอัตรากำลัง

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  

มี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

๒.๒ เมื่อมีอัตรากำลังว่างลง ให้ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง แล้วแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพ่ือดำเนินการสรรหาต่อไป 

๒.๓ ข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการวางแผนอัตรากำลัง  

๒. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานขั้นแรกในการจัดคนเข้าท ำงาน 

การสรรหามีความสำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน   

ในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน สำหรับหารสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ครู

และบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับในส่วน ของ

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 

 



๒.๑ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง ให้รับดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้งสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพ่ือดำเนินการรายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต่อไป 

๒.๒ เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทราบเพื ่อเข้ารับการสรรหา รับการ 

ประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และ

การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและ แต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ด ำเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดทราบ  โดยการ 

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการรับ

สมัครได้อย่างเท่าเทียมตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 

และ แบบประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  และ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ.  

กำหนด 

๒.๓ การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นทีมงานในการบริหารงานในโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการสรรหาผู้มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพ่ือ

สร้างทีมงานไอซีที (ICT)  โดยพิจารณาตามคุณลักษณะ และความต้องการของหน่วยงาน โดย ผู้ได้รับการ

พิจารณาต้องเป็นข้าราชการที่ดี ทันสมัย เปลี่ยนแปลงทันที มุ่งผลสัมฤทธิ์และเรารักกัน 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา

ความรู ้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  และสอดคล้องกับนโยบายของส ำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และภาระงาน 

ของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  โดย 

๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

 ๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร          

ทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา ตามความต้องการ จำเป็น 

 ๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น โดยใช้ วิธีการ

ดำเนินการที่หลากหลาย ตามความจำเป็น เช่น การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  การพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  



 ๓.๔  การใช้สื ่อ Social ในการพัฒนาครู ในการที่มีข้อจำกัด เช่น ต้องการความเร่งด่วน ทั่วถึงและ 

งบประมาณท่ีจำกัด 

๔.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการซึ่งจะนำไปสู ่การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความพึง พอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศการทำงานตลอดจนมีการนำ

เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการ

และผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงมีการจัด

สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ได้แก่ 

 ๔.๑ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดสวนหย่อมหน้าอาคารธุรการและดูแลความ

สะอาด บริเวณโดยรอบภายในบริเวณโรงเรียน 

๔.๒  มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 

ปริ๊นเตอร์ มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการที่เพียงพอ 

๔.๓ มีนำ้ดื่มไว้บริการฟรี 

๔.๔ มีการจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

๔.๕ มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูและบุคลากรจัดขึ้นมีการ

มอบกระเช้าเยี่ยมเมื่อมีคนในครอบครัวเจ็บป่วย, มีการอวยพรวันเกิด,มีการแสดงความยินดีในโอกาส ต่าง ๆ 

๕. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง 

ผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน ต้อง

อยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในทาง

ปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ และ เสริมสร้าง

ขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด โดย 

๕.๑ การประเมินผลของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสามัคคีราษฎร์

บำรุง โดยกำหนดให้มีการประเมิน ดังนี้ 

๕.๑.๑ กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ๓๘ ค(1) ๓๘ ค (2) โดยแบ่งออกเป็น 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน   

ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านการสัมฤทธิ์ของ 

งาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและน้ำหนักของทั้งสององค์ประกอบในแบบสรุป ส่วนที่ ๒ นี้ 

ยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วยสำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของ    

งาน ให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยให้แนบท้ายแบบสรุปส่วนนี้ 

ส่วนที ่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู ้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำ 

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน 

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็น 

๕.๒ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  และครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ที่ 

ก.ค.ศ. และ สพฐ.กำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เลื่อนขั้นค่าจ้าง  ลูกจ้างประจำ  และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่ 

กำหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕.๓  ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๖.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย โดยสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกในการ

ส่งเสริม คุณธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ โดย 

๖.๑  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง  โดยสร้างความตระหนักถึง ความ 

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และเก็บออม การรักษา 

ระเบียบ วินัย และเครารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำรงตน การ มี

ความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

 



๖.๒  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต  รับผิดชอบ ต่อ

หน้าที่ ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่ม สร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 

ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

๖.๓  การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้ 

มาติดต่อด้วยความเสมอภาค/ไม่เลือกปฏิบัติ เอื้อเฟื้อ มีน้ ำใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่

บุคคลทั่วไป ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน  ทันเหตุการณ์ ไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๖.๔ ดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                     (นางปราณี  บรรณสาร) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

 

 


