
 

 
 

การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถมัภ์) 
ต าบลปากคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑ 



การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

 ................................................  

  เพือ่ใหก้ารดาํเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๗   และที่แกไ้ขเพิม่เติม พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย

หลกัเกณฑ ์ และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๕ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ

ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   ดา้นที่ ๓  การพฒันาทรัพยากรและเสริมสร้างศกัยภาพ 

ทรัพยากรมนุษยท์ี่มุ่งหวงัให้คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และดา้นที่ ๖ การปรับ

สมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ ที่มุ่งหวงัใหว้ฒันธรรมองคก์รมีการทาํงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ให้บริการด้วยความสะดวก รวมเร็ว มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ รวมถึงให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

  โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  จึงกาํหนดแนวทางในการบริหาร และพฒันาทรัพยากรบุคคล

ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ แผนยทุธศาสตร์ โครงสร้างองคก์ร และทรัพยากรของโรงเรียนคลองสองพี่

นอ้ง  (ใจดีอุปถมัภ)์  ดงัน้ี  

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

1.ดา้นการบริหารอตัรากาํลงั ศึกษา วเิคราะห์ วางแผนบริหารอตัรากาํลงัและการกาํหนดตาํแหน่งตาม

แผนอตัรากาํลงั และ การดาํเนินการเก่ียวกบัมาตรการบริหารและพฒันากาํลงัคนภาครัฐ ตาํแหน่งขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (สายงานการบริหารในสถานศึกษา สายงานการสอน) ดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ ก.ค.ศ.กาํหนด และตามแนวทางของ สพฐ. ดงัน้ี    

๑.๑ การวเิคราะห์  และวางแผนอตัรากาํลงัคน    ขั้นตอนและแนวการปฏิบติั    

 (๑) วเิคราะห์ภารกิจและแผนอตัรากาํลงัคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา    



 (๒) ประสานการดาํเนินการและประเมินสภาพความตอ้งการกาํลงัคนกบัภารกิจของหน่วยงาน

และสถานศึกษา    

 (๓) กาํหนดจาํนวนอตัรากาํลงัของสถานศึกษาตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ.  กาํหนด     

(๔) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ (แผน ๑ ปี, ๓ ปี, ๑๐ ปี)    

(๕) เสนอแผนอตัรากาํลงัเพือ่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั     

(๖) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของสถานศึกษา    

(๗) นาํแผนสู่การปฏิบติั    

(๘) ติดตามและประเมินผลการใชอ้ตัรากาํลงัตามแผน   
 

๑.๒ การเกล่ียอตัรากาํลงั  การตดัโอนตาํแหน่งและอตัราเงินเดือน  ขั้นตอนและแนวการปฏิบติั     

(๑) ประสานการจดัทาํระบบขอ้มูล       

(๒) การวเิคราะห์ขอ้มูลครูและบคุลากรทางการศึกษาเพือ่ตรวจสอบการใชต้ามความจาํเป็น 

ความตอ้งการ ความขาดแคลน เทียบกบัเกณฑแ์ละแผนอตัรากาํลงัสถานศึกษา     

(๓) เสนอผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลัน่กรองการเกล่ียอตัรากาํลงั และประชุมคณะกรรมการ     

(๔) เสนอการตดัโอนตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนต่อ อกศจ. กลัน่กรอง และเสนอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั เพือ่พจิารณาอนุมตัิ     

(๕) ออกคาํสัง่ปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง     

(๖) แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง    
 

๑.๓ การปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง    ขั้นตอนและแนวการปฏิบติั     

(๑) ตรวจสอบตาํแหน่งวา่งที่จะดาํเนินการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง    

 (๒) เสนอผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

กลัน่กรองการเกล่ียอตัรากาํลงั และประชุมคณะกรรมการ     

(๓) เสนอการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ และแนวปฏิบติัการปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งต่อ อกศจ. 

กลัน่กรอง และ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั เพือ่พจิารณาอนุมติั     



(๔) ออกคาํสัง่ปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง    

(๕) แจง้หน่วยงานที่เก่ียวของ    
 

๑.๔ การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนกังานราชการ  

และลูกจา้งชัว่คราว    ขั้นตอนและแนวการปฏิบติั     

(๑) สพฐ. แจง้สรรจดัอตัราให้  สพท. /สพท.ตรวจสอบอตัรากาํลงัที่ไดรั้บจดัสรร     

(๒) สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาจดัสรรอตัราตามเง่ือนไขตามที่สาํนกังาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด    

 (๓) เสนอ อกศจ. กลัน่กรอง  และเสนอ กศจ. ใหค้วามเห็นชอบ     

(๔) ออกคาํสัง่กาํหนดตาํแหน่ง กรณีไดรั้บจดัสรรนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัตาํแหน่งที่เกษียณอายุ

ราชการ     

(๕) กรณีไดรั้บจดัสรรนอ้ยกวา่อตัราเกษียณหรือไม่ไดรั้บจดัสรรใหแ้จง้รายละเอียดอตัรา 

เกษียณ  พร้อมแบบปริมาณงาน สถานศึกษาไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

(๖) แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

   (๗) กรณีไดรั้บจดัสรรมากกวา่ที่เกษียณ แจง้บญัชีรายช่ือโรงเรียนที่ไดรั้บจดัสรรจาก 

สาํนกังาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบปริมาณงาน ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมติั ก.ค.ศ.     

(๘) เม่ือ ก.ค.ศ. แจง้อนุมติัแลว้ สพฐ.แจง้ สพท.ดาํเนินการออกคาํสัง่     

(๙) สพท.แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทราบ / จดัทาํทะเบียนคุมอตัรากาํลงั   
 

๒. ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   การสรรหา บรรจุ ยา้ย และโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมถึงการรับสมคัรบุคคลเพือ่คดัเลือกเป็นพนกังานราชการและลูกจา้งชัว่คราว ก่อนดาํเนินการสรรหา

และบรรจุแต่งตั้ง จะตอ้งสาํรวจ ตาํแหน่งวา่งของสถานศึกษา และตรวจสอบวา่เป็นตาํแหน่งไม่เกินเกณฑ ์ตามที่ 

ก.ค.ศ.กาํหนด และสาํรวจความตอ้งการวชิาเอกของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวชิาเอก ที่ สพฐ.

กาํหนด กบัทะเบียนคุมวชิาเอกของสถานศึกษา    



๒.๑ สอบแข่งขนัเพือ่บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งครู

ผูช่้วย   ขั้นตอนและแนวการปฏิบติัก่อนการดาํเนินการสอบ    

(๑) สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา จดัทาํขอ้มูลและรายละเอียดเพือ่ส่งใหส้าํนกังานศึกษาธิการ จงัหวดั  

ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. พจิารณาตาํแหน่งวา่งและสาขาวชิาเอกที่ตอ้งการบรรจุตาํแหน่งครูผูช่้วย เพือ่ที่จะ

บรรจุและแต่งตั้ง    

(๒) นาํประกาศรับสมคัรการสอบแข่งขนัฯ ตาํแหนงครูผูช่้วย ประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซต ์โรงเรียน

คลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  และป้ายประชาสมัพนัธ ์  ดาํเนินการสอบ  กศจ. เป็นผูด้าํเนิ นการแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการสอบ โดยเขตพื้นที่การศึกษารวมเป็นคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัฯ   หลงัการ

สอบ     

(๑) กศจ. เป็นผูด้าํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบผลการประมวลผล คะแนนการ

สอบแข่งขนั ฯ โดยเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ    

(๒) นาํประกาศผลการสอบแข่งขนัประชาสมัพนัธ ์ทางเวบ็ไซตส์โํรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดี

อุปถมัภ)์ และป้ายประชาสมัพนัธ์ 

(๓) กศจ. บรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัไดต้ามจาํนวนตาํแหน่งวา่งที่ประกาศฯ แลว้ส่งมา รายงานตวั 

ที่เขตพื้นที่การศึกษาที่เลือกบรรจุ ฯ    

(๔) เขตพื้นที่การศึกษาส่งตวัผูส้อบแข่งขนัไดไ้ปปฏิบติัหนา้ที่ที่สถานศึกษาที่เลือก  

  

   ๒.๒ การแต่งตั้ งยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งซ่ึงมีหน้าที่เป็นผูส้อนใน

หน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา  การยา้ยและแต่งตั้งขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่ง ซ่ึงมีหนา้ที่เป็น ผูส้อนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่าง

เขตพื้นที่การศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งวา่ง การยา้ย สบัเปล่ียน และการยา้ยตดัโอนตาํแหน่งอตัราเงินเดือน ไปดาํรง

ตาํแหน่งเดิมในหน่วยงานทางการศึกษาหรือ ส่วนราชการอ่ืน     ขั้นตอนและแนวการปฏิบติัการยา้ยและแต่งตั้ง

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่ง ซ่ึงมีหนา้ที่เป็นผูส้อนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่

การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ผูป้ระสงคข์อยา้ยยื่นคาํร้อง ขอยา้ย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาํหนด) พร้อม



เอกสารหลกัฐานผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั และสถานศึกษานาํเสนอ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น

การยา้ย แลว้รวบรวม ส่งสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลาที่กาํหนด     

(๑) การขอยา้ยภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือขอยา้ยมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา      

(๑.๑) รวบรวมคาํร้องขอยา้ยของผูข้อยา้ยที่ส่งมาตามกาํหนด      

(๑.๒) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูข้อยา้ย      

(๑.๓) จดัทาํขอ้มูลของผูข้อยา้ย      

(๑.๔) ส่งคาํร้องเพือ่ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับยา้ย      

(๑.๕) ส่งเร่ืองใหศึ้กษาธิการจงัหวดั  เพือ่ดาํเนินการส่วนที่เก่ียวขอ้งก่อนนาํเสนอ อกศจ. เป็นผู ้

พจิารณากลัน่กรองการยา้ย      

(๑.๖) ศธจ. เสนอ กศจ. ใหค้วามเห็นชอบอนุมตักิารยา้ย      

(๑.๗) ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาํสัง่ยา้ยและแต่งตั้ง (ตามคาํสัง่ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๓ 

เมษายน ๒๕๖๐ ใหศึ้กษาธิการจงัหวดัเป็นผูล้งนามคาํสัง่)      

(๑.๘) ศธจ. แจง้คาํสัง่ใหส้าํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ      

(๑.๙) สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา แจง้คาํสัง่ให้สถานศึกษาเพือ่แจง้ผูไ้ดรั้บการพจิารณายา้ย 

มอบหมายงานในหนา้ที่      

(๑.๑๐) สถานศึกษาส่ง/รับ ตวัผูไ้ดรั้บการพจิารณายา้ย      

(๑.๑๑) สถานศึกษาส่ง/รับ ตวัผูไ้ดรั้บการพจิารณายา้ยรายงานใหส้าํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ทราบขั้นพื้นฐาน      

(๑.๑๒) ศธจ. ส่งสาํเนาคาํสัง่ให้สาํนกังาน ก.ค.ศ.      

(๒)การขอยา้ยไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา      

(๒.๑) รวบรวมคาํร้องขอยา้ยของผูข้อยา้ยที่ส่งมาตามกาํหนด      

(๒.๒) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูข้อยา้ย พร้อมจดัทาํงบหนา้ขอ้มูลของผูข้อยา้ย      

(๒.๓) สพท. ส่งขอ้มูลผูข้อยา้ยให ้ศธจ. เพือ่ขอความเห็นชอบส่งคาํร้องขอยา้ยไป สาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง   

      (๒.๔) ส่งคาํร้องของผูข้อยา้ยใหแ้ต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ผูข้อยา้ยระบุ     



(๓) กรณีต่างสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา รับยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักดั 

ดาํเนินการดงัน้ี      

(๓.๑) แจง้คาํสัง่ใหส้ถานศึกษาที่เก่ียวขอ้ง      

(๓.๒) ผูไ้ดรั้บพจิารณารับยา้ยมอบหมายงานในหนา้ที่      

(๓.๓) สถานศึกษาส่งตวัผูไ้ดรั้บการพจิารณายา้ยมารับหนงัสือที่สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ตนสงักดั     

 (๓.๔) สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาตนสงักดั ส่งตวัผูไ้ดรั้บการพจิารณายา้ยไป สาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาที่รับยา้ย   

๓. ดา้นการพฒันาบุคลากร  การพฒันาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพดา้นทกัษะ ความชาํนาญใน

การทํางานตลอดจน ปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทาํได ้ดว้ยวธีิการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งใน

และนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบติังานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสําเร็จตาม

เป้าหมายขององค์กร  กระบวนการพฒันาบุคลากร  การพฒันาบุคลากรนั้น สามารถแบ่งการดาํเนินการเป็น

ขั้นตอนได ้ ๔ ขั้นตอน คือ  

๑. การหาความจาํเป็นในการพฒันาบุคคล หรือหาปัญหาที่ตอ้งแกโ้ดยวธีิการพฒันาบุคคล  

๒. การวางแผนในการพฒันาบุคคล   

๓. การดาํเนินการในการพฒันาบุคคล  

๔. การติดตามและประเมินผลการพฒันาบุคคล  
      

  การดาํเนินการพฒันาบุคลากร  มีแนวทางการปฏิบติัอยูส่องแนวทางคือ การฝึกอบรม (training) และ

การศึกษา (education or further study) การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จดัขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นกว่าการใชก้ารศึกษา 

ส่วนการศึกษาเป็นกรรมวิธีที่จดัขึ้นในช่วงเวลายาวนานเป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานของ

กระทรวงทบวง หรือสภาการศึกษาแห่งชาติ และมิไดมุ่้งฝึกทกัษะให้มีประสบการณ์เพื่อประกอบอาชีพเพียง

อยา่งเดียวเท่านั้น การศึกษายงั จะมุ่งจดัประสบการณ์หลายอยา่งใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


