
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โรงเรียนวัดสิรมิงคล   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 
     เพ่ือตอบสนองนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางโรงเรียนจึงมุ่งเน้นที่ จะจัดกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  
     •นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือ
ทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนา บุคลากร รวมทัง้มีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจของโรงเรียน
ต่อไป 
     •นโยบายการสรรหาและคัดเลือก การสรรหาบุคลากรเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ โรงเรียน จึงให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะ
ด าเนินการ ผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน ร่วมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จ
ในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของโรงเรียนต่อไป  
       •นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน ทางโรงเรียนมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธของต้นสังกัด 
โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ Corporate Competency ในปี 
2563 โรงเรียนนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล (SAP) มาใช้ในองค์กร 
เพ่ือสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ นาไปสู่การบรรลุพันธกิจของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
       •นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนน าเทคโนโลยีมา
ประยุกตใ์ช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความ
รวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการ ข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ 
(Competency Assessment) และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ใน
การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ (E-Payslip) นอกจากนั้น โรงเรียนได้ใช้ข้อมูลต่างๆ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความส าเร็จ อย่างยั่งยืนและ เป็นการรองรับ 
Thailand 4.0 ต่อไป 

 



      • นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน    โรงเรียนมีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และการ
เลื่อนเงินเดือน ตามผลการทางาน ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน ในทุกระดับ
ภายในโรงเรียน โดยมกีารประเมินและวิเคราะห์ผลการท างานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคน 

     • นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร    โรงเรียนให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง การสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-
way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การแลกเปลี่ยน แนวคิดมุมมอง การน าเสนอแนวคิด
ใหม่ๆเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการ ด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุก
ระดับภายในองค์กรระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งได้ส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team of 
Professionals) โดยมุ่งเน้นการ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

    • นโยบายส่งเสริมนวัตกรรม มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล และน าผลงานนวัตกรรมมา
แก้ปัญหาให้กับ นักเรียน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร ผู้เรียนและสังคม ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดสิริมงคล 

แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน 

วางแผนอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เพ่ือ
ใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการวิชาเอกของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) 

แนวปฏิบัตติามนโยบายด้านที่ 2 การสรรหา 

1. กลุ่มงานบุคลากรดาเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่สถานศึกษามีความต้องการ และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และอัตราต าแหน่งที่ว่างหรือขาดแคลน 
2. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้ 
   - ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   - ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

- ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
1. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง และเพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากร เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับพัฒนาบุคลกร 
4. ส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือสิทธิ
ประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด 
 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 

1. จัดท าโครงการเสริมสร้างกาลังใจของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ โครงการสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการครูและบุคลากร / 
การมอบเกียรติบัตร / วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี การจัดเลี้ยงสังสรรค์เพ่ือสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร การมอบของเยี่ยมไข้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทั้งราชการและลูกจ้าง 
3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู 

และประกอบการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติคนตามกฎระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด 

4. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคคล 

โดยค านึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทางานของบุคลากร 
6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา ที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ

ต่างๆ เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อไป 

 
แนวปฏบิัติตามนโยบายด้านที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถเข้าถึง และใช้
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและจริยธรรมอันดีงาม 
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากรจ าเป็นต้องรับรู้และถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
7. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย 
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
10. โทษทางวินัย 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
โรงเรียนวัดสิริมงคล จัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
1. บุคลากรประเมินตนเอง 
2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา 
4. ฝ่ายบุคลากร น าผลการประเมินในข้อ 1 – 3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีของสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


