
 

ที่   ศธ ๐๔๒๒๗.๑๔๐๒/                                                โรงเรียนบ้านเหมืองแพร ่
                                                    ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว 

                                                                                                จังหวัดเลย ๔๒๑๗๐ 

๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔ 

เรื่อง ส ารวจความต้องการวิชาเอก 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

อ้างถึง   หนงัสือ สพป. เลย ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๒๗/ว๑๙๙๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบส ารวจฯ        จ านวน    ๑    ฉบับ 

                    ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ แจ้งให้โรงเรียน
ส ารวจความต้องการวิชาเอกเพ่ือประกอบการพิจารณาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓          
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จะได้ด าเนินการสอบบรรจุต าแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งส่งแบบส ารวจให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น   

                    บัดนี้ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
         

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                       ขอแสดงความนับถือ                                                        

                                                            
 

                                                            (นางระพีพร  โคตรชนะ) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเหมืองแพร ่

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๒๗ ๗๕๐๕ 

http://www.muangphraeschool.net 

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
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บัญชีส ำรวจควำมต้องกำรวิชำเอก 

โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ อ ำเภอนำแห้ว 

 

ที ่ วิชาเอกท่ีขาดแคลน/ต้องการ หมายเหต ุ
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 (นางระพีพร  โคตรชนะ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

เรื่อง  นโยบายการบริหารงานบุคคล 
 

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

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗               
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน       
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการสรรหา 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนและสรร

หาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของโรงเรียนบ้าน
เหมืองแพร่และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ การวางแผนอัตราก าลัง 
      ๑) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง              

ในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
      ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่และสถานศึกษาในสังกัด 

๑.๒ การสรรหา 
      ๑) การสรรหา บรรจุ ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง              

การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ต้องประกาศทางเว็บไซต์ โรงเรียนบ้าน
เหมืองแพร่ หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 
 

-๒- 
      ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือให้การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์            
ที่ก าหนด มีความเป็นธรรม และตรงตามความต้องการของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่และสถานศึกษาในสังกัด 

      ๓) ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ           
และลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และตรงตามความต้องการ                
ของสถานศึกษา 

๒. ด้านการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

๒.๒ ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาระงานของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่และสถานศึกษาใน
สังกัด 

๓. ด้านการรักษาไว้ 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และ
เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด     โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. และ สพฐ.
ก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.๒ ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่โดยทุกกลุ่มภารกิจ ต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง

เป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม 
ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 



๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย               
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต้องประกาศทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเหมือง
แพร่หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร  ได้อย่างเท่าเทียม 

๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น           
ในต าแหน่งต่างๆ จะต้องยึดถือคะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมิน                  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๔.๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นางระพีพร โคตรชนะ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 
 
 
 
 
 

 
 


