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การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโนนสะอาดวิทยา
ความเป็นมา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เนื่องจากบุคลากร
จะเป็นผู้ ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดงั นั่น องค์กรจาเป็นจะตอง
มีการกาหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอด
คลองตามเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะทีด่ พี ึงประสงค์และมีทัศนคติที่
ดีต่อสถานศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์พันธกิจ
และกลยุทธ์ของ สถานศึกษา โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ทีม่ ุ่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบการ ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนา
แนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 การวางแผนกาลังคน
ด้านที่ 2 การสรรหา
ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกาลงใจ
ด้านที่ 5 การรายงานผลการดาเนินการ
การดาเนินการและแนวปฏิบตั ิตามนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
แนวปฏิบตั ิตามนโยบายด้านที่ 1 การวางแผนกาลังคน
วางแผนอัตรากาลัง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน สถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตาม
ความต้องการ วิชาเอกของสถานศึกษา ให้สอดคลองต่อภารกิจของสถานศึกษาทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวมทั้ง
แผนการปฏิรปู ประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
แนวปฏิบตั ิตามนโยบายด้านที่ 2 การสรรหา
1. กลุม่ งานบุคลากรดาเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่สถานศึกษามีความ
ต้องการและ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคลเพื่อดารงตาแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้ทนต่อการ เปลี่ยนแปลงและอัตราตาแหน่งทีว่ ่างหรือขาดแคลน
2. ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการทีห่ ลากหลาย เป็นธรรม และโป่งใส ดังนี้
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- ดาเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ของ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หรือพื้นที่ใกล้เคียง
- ดาเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กาหนด
- ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ ครูผสู้ อน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรูอ้ ย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
- ดาเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่อนื่ ๆตามภารกิจใน
สถานศึกษา โดยการการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพือ่ สร้างการรับรูอ้ ย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
แนวปฏิบตั ิตามนโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
1. จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ พูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
2. จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพั ฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง และ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้
ความสามารถ
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากรเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับพัฒนา
บุคลากร
4. ส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด
แนวปฏิบตั ิตามนโยบายด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจ
1. จัดทาโครงการเสริมสร้างกาลังใจของบุคลากรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การมอบ เกี ยรติบัตร/วุฒิบัตร หรื อช่อ
ดอกไม้แสดงความยินดี การจั ดเลีย้ งสังสรรค์เพือ่ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร
การมอบของเยี่ยมไข้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติทดี่ ีในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทัง้ ข้าราชการและลูกจ้าง
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3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงานเพื่อประกอบการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครู และประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบที่ทางราชการกาหนด
4. จัดสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อสร้างบรรยากาศทีด่ ีในการทางาน
5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของบุคคล โดยคานึงถึงความสมดลในชีวติ และการทางานของบุคลากร
6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานตาม
โครงการ ต่างๆ เพือ่ นาผลการประเมินและขอเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป
แนวปฏิบตั ิตามนโยบายด้านที่ 5 การรายงานผลการดาเนินการ
1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ
สามารถเขาถึง และใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
2. มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วน
ทุกกระบวนการที่ ทางราชการกาหนด เพื่อให้เกิดการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม
3.มีการจัดทา สรุปรายงานประจาปี SAR
4.มีการสรุปรายงานการประชุมสัมมนา/ไปราชการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีโดยมี ขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. บุคลากรประเมินตนเอง
2. ผูบ้ ังคับบัญชา หรือผูไ้ ด้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
สถานศึกษา
4. ฝ่ายบุคลากร นาผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์และจัดทารายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีของสถานศึกษา
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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและ
จริยธรรม อันดีงาม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส เป็ นธรรม และก่ อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนัน้ มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่บุคลากร
จาเป็นต้องรับรูแ้ ละถือปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
7. การลงเวลาในการปฏบตหนาทราชการ
8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
10. โทษทางวินัย

