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 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา และสร้าง

ความโปร่งใสในการด าเนินการ ดังนี้  

1. ด้านการวางแผนก าลังคน  

          วางแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ ก.ค.ศ. ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการสถานศึกษา โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1.1) จัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รองรับ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)   

1.2) จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปี การศึกษา 2565 เพ่ือใช้ในการสรรหาให้ตรงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

1.3)จัดแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตาม ว.17 ว. 21 และ ว.9) เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  

2. ด้านการสรรหา  

ด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความขาดแคลนและวิชาเอกท่ีต้องการโดยลือก
สรรหา คนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษาดังนี้  

2.1) จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ชั่วคราว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่าง  

2.2) ด าเนินการสรรหาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นธรรมและโปร่งใส ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมดังนี้   

1) ขอใช้บัญชีผู้สอบการแข่งขันได้ของ สพฐ.หรือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ตามท่ีโรงเรียนมีต าแหน่งว่าง  



       2) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ เพื่อสร้างการรับรู้ 
และเข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) ประกาศรับย้าย/โอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. โดยด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. 
ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

 4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้ที่มีความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้
สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษา  

3. ด้านการพัฒนา  

ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูง มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน
สูง โดยใช้ เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีพัฒนาบุคคล เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม การ
ปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

3.1) จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้องการ ในการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน  

3.2) จัดท าข้อมูลพัฒนาบุคลากร  

3.3) จัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

3.4) ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง  

3.5) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา  

4. ด้านการรักษาไว้  

ด าเนินการตามแผนกุลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
แผนการ สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางทางการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ประสิทธิภาพ ยกย่อง
ชมเชยบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรเกิดความผูกพันกับโรงเรียน ดังนี้  

4.1) จัดท าด าเนินการและรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  

4.2) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แจ้งเวียนให้ราชการในสังกัดทราบ  

4.3) เตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากเกษียณอายุราชการในแต่ละปี  

4.4) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย  

4.5) จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลกร เช่น การคัดเลือกครูดีเด่นและบุคลากรที่มีความประพฤติดี
สมควรแก่ การเป็นแบบอย่าง เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับโรงเรียน   

4.6) เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการ และลูกจ้าง
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน ในการประชุมครูและประชุมลูกจ้างฝ่ายต่าง ๆ ตามภาระงาน 

 4.7) ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมทั้งในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงาน



ราชการเป็นไปตามช่วงเวลา ที่กฎหมายก าหนด หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการร้องเรียน 
ขอความเป็นธรรมจะรวบรวมและ รีบน าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน  

4.8) จัดท ารายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
5. การใช้ประโยชน์  

ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

5.1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม  

ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู หากผู้ใต้บังคับบัญชา
กระท าความผิด  หรือทุจริต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  

5.2) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน 
ต าแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและแจ้งเวียน เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน  

5.3) การพิจารณาและแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ 
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  

ทั้งนี้ใหก้ลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบเป็นประจ าทุกป ี  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม   พ.ศ. 2565  

   
 

             (นางจันทนี  รักษ์ธรรม)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 


