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ค าน า 
 

  ในชว่งแห่งการปฏิรูปสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสงคมโลก  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจ
ส าคัญ ที่จะท าให้ระบบการบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆของทกุๆหน่วยงานและทกุภาคส่วน
สามารถขับเคลือ่น ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงเรยีนโนนสะอาดวิทยา จึงไดว้างแผนและจัดท านโยบายและกลยทุธการบริหารงาน
ทรัพยากร บุคคลขึ้น เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพ เพ่ือขับเคลื่อน
สถานศึกษาให้มีความ พร้อมรบัสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลและ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาชาติ อันจะเป็นเครื่องมือสง่เสริมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆ ด้านไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว ้ 
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การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโนนสะอาดวิทยา  
ความเป็นมา  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ เนื่องจากบุคลากร 
จะเป็นผู ้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา ส าเรจ็ลลุ่วงตามวตัถุประสงค์ดงันั่น องค์กรจ าเป็นจะตอง
มีการก าหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มคีวามรู้ความสามารถ มสีมรรถนะสอด
คลองตามเป้าหมายและ ยทุธศาสตรข์องสถานศกึษา ตลอดจนมีคุณลักษณะทีด่พึีงประสงค์และมีทัศนคตทิี่
ดีต่อสถานศึกษา  

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จึงไดจั้ดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์พันธกิจ 
และกลยุทธข์อง สถานศกึษา โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร ทีมุ่่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบการ ประเมินผล เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถหลกัให้แก่บุคลากร โดยน า
แนวความคดิการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลส าเรจ็ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา แบ่งเป็น 5  ดา้น ได้แก่  

ด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน  
ด้านที่ 2 การสรรหา  
ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  
ด้านที่ 4 การสง่เสริมและสร้างขวัญก าลงใจ 
ด้านที่ 5 การรายงานผลการด าเนินการ  

  การด าเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การบรหิารงานทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 แนวปฏบิตัิตามนโยบายดา้นที่ 1 การวางแผนก าลังคน 

วางแผนอัตราก าลัง เพ่ือใชใ้นการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา
ใน สถานศึกษา เพ่ือใชส้รรหาบุคคลไปด ารงต าแหนง่ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตาม
ความต้องการ วิชาเอกของสถานศกึษา ให้สอดคลองต่อภารกิจของสถานศึกษาทีเ่ปลีย่นแปลงรวมทั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  

แนวปฏบิตัิตามนโยบายดา้นที่ 2 การสรรหา 

1. กลุม่งานบุคลากรด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่สถานศกึษามีความ
ต้องการและ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งตามที ่ก.ค.ศ.  

ก าหนด ให้ทนต่อการ เปลี่ยนแปลงและอัตราต าแหนง่ทีว่่างหรอืขาดแคลน  

2. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการทีห่ลากหลาย เป็นธรรม และโป่งใส ดงันี ้ 

 

1 



- ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใชบั้ญชีผูส้อบแข่งขันได้ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรอืพ้ืนที่ใกล้เคียง  

- ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

- ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหนง่พนักงานราชการ และลกูจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติหน้าที่ ครผููส้อน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อตา่งๆ เพ่ือสร้างการรับรูอ้ย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

- ด าเนินการสรรหาบุคคลผู้มคีุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนๆตามภารกิจใน
สถานศึกษา โดยการการประกาศรบัสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรูอ้ย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
 แนวปฏบิตัิตามนโยบายดา้นที่ 3 การพัฒนาบคุลากร 

1. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน  
ด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
  2. จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง และ
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัตหิน้าที่ต่างๆอย่างเหมาะสมตามความถนดัและความรู้
ความสามารถ  
  3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศดา้นงานบุคลากรเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับพัฒนา
บุคลากร  
  4. ส่งเสริมการขอมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เพ่ือสทิธิประโยชน์และความก้าวหน้าของขา้ราชการครูในสงักัด  

 แนวปฏบิตัิตามนโยบายดา้นที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลงัใจ  
1. จัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังใจของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  

โดยการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การมอบ เกี ยรติบัตร/วฒุิบัตร หรื อชอ่
ดอกไม้แสดงความยนิดี การจั ดเลี้ยงสงัสรรค์เพ่ือสร้างความสามคัคีและความสมัพันธ์อันดี ภายในองค์กร 
การมอบของเยี่ยมไข้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและทัศนคติทีด่ใีนการปฏิบัตงิาน  
  2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทัง้ข้าราชการและลกูจ้าง  
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  3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครู และประกอบการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบที่ทางราชการก าหนด  
  4. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างบรรยากาศทีด่ีในการทางาน  
  5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
ของบุคคล โดยค านึงถงึความสมดลในชวีิตและการท างานของบุคลากร  

6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีตอ่การด าเนนิงานตาม
โครงการ ต่างๆ เพ่ือน าผลการประเมินและขอเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป  
 แนวปฏบิตัิตามนโยบายดา้นที่ 5  การรายงานผลการด าเนินการ  

1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ 
สามารถเขาถึง และใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเรว็  
  2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วน 
ทุกกระบวนการที่ ทางราชการก าหนด เพ่ือให้เกิดการรับรูข้้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ถึง เกิดความโปรง่ใส 
และเป็นธรรม  
  3.มีการจัดท า สรุปรายงานประจ าปี  SAR 
  4.มีการสรุปรายงานการประชุมสัมมนา/ไปราชการ 
 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลประจ าป ี 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จัดระบบการรายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีโดยมี ขั้นตอนในการด าเนนิการดังนี ้ 
  1. บุคลากรประเมินตนเอง  
  2. ผูบั้งคับบัญชา หรือผูไ้ด้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
สถานศึกษา  
  4. ฝ่ายบุคลากร น าผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์และจัดท ารายงาน
ผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสถานศึกษา  
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 หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝา่ยของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและ

จรยิธรรม อันดีงาม เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนัน้ มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่บุคลากร
จ าเป็นต้องรับรูแ้ละถือปฏิบัติ ดังนี ้ 

1. หลกัเกณฑ์การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร  
2. หลกัเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
3. หลกัเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4. หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 
7. การลงเวลาในการปฏบตหนาทราชการ  
8. หลกัเกณฑ์การขาด ลา มาสาย  
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  
10. โทษทางวนิัย  
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