
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

โรงเรียนบานดอนบม 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ 

 

นโยบายและกลยุทธ 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 



คำนำ 

 

  ในชวงแหงการปฏิรูปสังคมไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน ระบบราชการไทยมีการเปล่ียนแปลง 

เกิดข้ึนอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหัวใจสำคัญ 

ท่ีจะทำใหระบบการบริหารงานและการดำเนินงานตางๆ ของทุกหนวยงานและทุกภาคสวนสามารถขับเคล่ือน 

ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  โรงเรียนบานดอนบม จึงไดวางแผนและจัดทำนโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากร 

บุคคลข้ึน เพื่อเสริมสรางระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาใหมีความ 

พรอมรับสถานการณความเปล่ียนแปลงและสอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลและ 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ อันจะเปนเครื่องมือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆ 

ดานไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไว   

 

 

                                                                               งานบุคลากร  

                                                                             โรงเรียนบานดอนบม 
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นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนบานดอนบม  

 

ความเปนมา  

   การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเปนกุญแจสำคัญท่ีจะนำองคกรไปสูความสำเร็จ เนื่องจาก

บุคลากรจะเปนผูผลักดันใหภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษาสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ดังนั้น องคกรจำเปน

จะตองมีการกำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะ

สอดคลองตามเปาหมายและ ยุทธศาสตรของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีท่ีพึงประสงค และมี

ทัศนคติท่ีดีตอสถานศึกษา  

   โรงเรยีนบานดอนบม จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และกลยุทธของ สถานศึกษา โดยกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ท่ีมุงเนนการบริหารทรัพยากร

บุคคลและระบบการประเมินผล เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถหลักใหแกบุคลากร โดยนำแนวความคิดการ

บริหารงานเพื่อใหเกิดผลสำเร็จ อยางรอบดานมาใชในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบานดอนบม 

     แบงเปน 5 ดาน ไดแก  

  ดานท่ี 1 การวางแผนกำลังคน  

  ดานท่ี 2 การสรรหา  

ดานท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร  

ดานท่ี 4 การสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจ  

ดานท่ี 5 การใชประโยชน 
  

การดำเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบานดอนบม  

แนวปฏิบัติตามนโยบายดานท่ี 1 การวางแผนกำลังคน  

  การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อใชในการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใน สถานศึกษา เพื่อใชสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหนงใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และตรง

ตามความตองการ วิชาเอกของสถานศึกษา ใหสอดคลองตอภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง รวมท้ัง

แผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)   
 

แนวปฏิบัติตามนโยบายดานท่ี 2 การสรรหา  
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    กลุมงานบุคลากร ดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษามีความตองการและ 

สอดคลองกับหลักเกณฑและระเบียบวิธีการสรรหาบุคลเพื่อดำรงตำแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ใหทันตอการ 

เปล่ียนแปลงและอัตราตำแหนงท่ีวางหรือขาดแคลน  

ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เปนธรรม และโปรงใส ดังนี้  

       - ดำเนินการสรรหาขาราชการครูในสถานศึกษา โดยการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 หรือพื้นท่ีใกลเคียง 

      - ดำเนินการสรรหาขาราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับยาย ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

     - ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหนงพนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติ

หนาท่ี ครูผูสอน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางส่ือตางๆ เพื่อสรางการรับรูอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

 - ดำเนินการสรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามภารกิจในสถานศึกษา โดยการการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกทางส่ือตางๆ เพื่อสรางการรับรูอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

 

แนวปฏิบัติตามนโยบายดานท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร  

  1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน ดาน

ตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมใหบุคลากร

ไดเขารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค  

  2. จัดทำขอมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแตละตำแหนง 

และเพื่อให สามารถบริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีตางๆอยางเหมาะสมตามความถนัดและความรู

ความสามารถ  

  3. จัดทำขอมูลสารสนเทศดานงานบุคลากรเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลสำหรับพัฒนา

บุคลากร 

  4. สงเสริมการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะขาราชการครู ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด  เพื่อสิทธิประโยชนและความกาวหนาของขาราชการครูในสังกัด   
 

แนวปฏิบัติตามนโยบายดานท่ี 4 การสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจ  

  1. จัดทำโครงการเสริมสรางกำลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย

การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหแกบุคลากรในสถานศึกษา ไดแกการจัดต้ังกองทุนออมทรัพยครู โรงเรียนบาน

ดอนบม การมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือชอดอกไมแสดงความยินดี การจัดเล้ียงสังสรรคเพื่อสรางความ

สามัคคีและความสัมพันธอันดี ภายในองคกร การมอบของเยี่ยมไขเพื่อสรางแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน   

  2. สงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน ท้ังขาราชการและลูกจาง  
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  3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของ

ขาราชการครู และประกอบการพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนแกบุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบท่ีทางราชการกำหนด  

4. จัดสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน  

  5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

บุคคล โดยคำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากร  

  6. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีตอการดำเนินงานตาม

โครงการ ตางๆ เพื่อนำผลการประเมินและขอเสนอแนะตางๆไปวิเคราะหและพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตอไป  
 

แนวปฏิบัติตามนโยบายดานท่ี 5 การเขาถึงขอมูล  

  1. มีการจัดเก็บขอมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถวนอยางเปนระบบระเบียบ 

สามารถเขาถึง และใชขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว  

  2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคลากรอยางครบถวนทุก

กระบวนการท่ีทางราชการกำหนด เพื่อใหเกิดการรับรูขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง เกิดความโปรงใสและ       

เปนธรรม  
 

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝายของสถานศึกษาใหอยูในระเบียบวินัยและ

จริยธรรม อันดีงาม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส  เปนธรรม และกอใหเกิดผลดีแกทางราชการนั้น มีหลักเกณฑตางๆท่ีบุคลากร

จำเปนตองรับรูและถือปฏิบัติ ดังนี้  

  1. หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

  2. หลักเกณฑการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  

  3. หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร  

  4. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  5. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู   

  7. การลงเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

  8. หลักเกณฑการขาด ลา มาสาย  

  9. การอยูเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  

   10. โทษทางวินัย  
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป  

  โรงเรียนบานดอนบม จัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปโดยมี ข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้  

  1. บุคลากรประเมินตนเอง  

  2. ผูบังคับบัญชา หรือผูไดรับแตงต้ัง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

  3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

สถานศึกษา  

  4. ฝายบุคลากร นำผลการประเมินในขอ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห และจัดทำรายงาน

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปของสถานศึกษา 

 

 

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

 

 

 
 


