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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 

ในช่วงแห่งการปฎิรูปสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบราชการไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจส าคัญท่ีจะท าให้ระบบ
การบริหารงานและการด าเนินงานต่างๆ ของทุกๆหน่วยงาน และทุกภาคส่วนสามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จึงได้วางแผนและจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาให้มีความพร้อมรับ  
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลง และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ อันจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกๆด้านไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบา้นพรุใหญ ่

ความเป็นมา 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะ 
เป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการ  
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตาม  
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของสถานสถานศึกษา โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ท่ีมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและ  
ระบบการประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยน าแนวความคิดการบริหารงาน 
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน 
ด้านที่ 2 การสรรหา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
ด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 
ด้านที่ 5 การใช้ประโยชน์ 

การด าเนินการและแนวปฎิบัติตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
แนวปฎิบัติตามนโยบายด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน 

วางแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เพื่อใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการวิชาเอกของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งแผนการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

แนวปฎิบัติตามนโยบายด้านที่ 2 การสรรหา 

1. กลุ่มงานบุคลากรด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษามีความต้องการ และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
และอัตราต าแหน่งท่ีว่างหรือขาดแคลน 

 



2. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้ 
- ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 หรือพื้นท่ีใกล้เคียง 
- ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
- ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ปฎิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  

โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางส่ือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
แนวปฎิบัติตามนโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
1. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆให้มี

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการ
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  และเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าท่ีต่างๆ อย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 

3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับพัฒนาบุคลกร 
4. ส่งเสริมการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด เพื่อสิทธิ

ประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด 
แนวปฎิบัติตามนโยบายด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 
1. จัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด

สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ โครงการสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านพรุใหญ่ / การมอบเกียรติบัตร / วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี การจัดเล้ียงสังสรรค์เพื่อสร้างความ
สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร การมอบของเยี่ยมไข้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น ท้ังราชการและลูกจ้าง 
3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู และ

ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย การปฎิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฎิบัติคนตามกฎระเบียบท่ีทางราชการก าหนด 

4. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคคล โดย

ค านึงถึงความสมดุลในชีวิตและการท างานของบุคลากร 
6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 

เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
 
 
 



แนวปฎิบัติตามนโยบายด้านที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถเข้าถึง 

และใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการท่ีทาง

ราชการก าหนด เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและจริยธรรมอันดีงาม 

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็น
ธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องรับรู้และถือปฎิบัติ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
7. การลงเวลาในการปฎิบัติหน้าท่ีราชการ 
8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย 
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
10. โทษทางวินัย 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าป ี
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  โดยมี

ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. บุคลากรประเมินตนเอง 
2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งต้ัง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา 
4. ฝ่ายบุคลากร น าผลการประเมินในข้อ 1 – 3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


