
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการตามนโยบาย 
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โรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม(วดัตึก) 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
 

 
 
 
 

__________________________ 
 
เพ่ือให้การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) กำหนดการดำเนินงานตาม
นโยบายการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. การวางแผนกำลังคน 
- การรายงานข้อมูลบุคลากรต่อผู้บริหารและสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็น

ประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การสรรหาบุคลากร 
- กำหนดประชุมเพ่ือกำหนดแผนการดำเนินการและวิธีในการสรรหา 
- มีประกาศรับสมัคร ดำเนินการสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง 
- มีระบบการรับสมัครที่ทันสมัย โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ืออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน 

ลดระยะเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครและงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- มีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. การพัฒนาบุคลากร 
- มีแผนพัฒนาประจำปี 
- มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างมีแบบแผน 
-การกำหนดหน้าที่ภาระงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความสามรถเพ่ือให้บุคลากรได้มี

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างานที่มีความหลากหลายทางลักษณะงาน 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม มีการรักษาความสะอาดและการจัดภูมิทัศน์ เพ่ือสร้าง 

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 



 
 

- ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น การ

ตรวจสุขภาพประจำปี 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด 
6. การส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 
- มีมาตรการต่างๆเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องการขัดกับ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- มีกลไกการกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีระเบียบหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการ เรื่องวินัยข้าราชการ การดำเนินการทางวินัย การขาด ลา มา

สาย เป็นรูปธรรม ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 

นางสาววาณี คมขำ 
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้มลูครูและบคุลากร 
          ครปูระจำการ 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหนง่/ 
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิาเอก 

1 นางสาววาณ ี คมขำ 60 23 ปี คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 
2 นายวิรัตน์ รวมก่ิง 47 18 ปี คศ.2 ค.บ. พละศึกษา 
3 นายโครงการ อ่อนจันทร์ 46 18 ปี คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นางอุไร รวมก่ิง 50 13 ปี คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 
5 นายพงพัฒศ์ ฌาศิส 45 9 ปี คศ.2 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
6 นางวงศมน เหมทานนท์ 38 8 ปี คศ.2 ศศ.บ. บริหารการศึกษา 
7 นางกัณนิกาญ ปธานราษฏร์ 31 8  ปี คศ.2 ค.ม. ประถมศึกษา 
8 น.ส.อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค 32 7 ปี คศ.2 ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 
9 นายกฤตพงศ์ แก้วมีศรี 32 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
10 น.ส.อัญชฏา  อ.อินทรวิชิต 29 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา 
11 น.ส.จุฑารัตน์ เสือนาค 36 12 ปี พนักงานราชการ ค.บ. ปฐมวัย 
12 น.ส.บุญมี ปัดพลงาม 41 3  ปี ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 บุคลากรทัง้หมด 

ประเภทบคุลากร 

เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด 
อาย ุ
เฉลีย่ 

ประสบการณ์
สอนเฉลีย่ ชาย หญิง 

ต่ำกวา่ 
ป.ตร ี

สงูกวา่ 

ป.ตร ี ป.ตร ี

ผูอ้ำนวยการ - 1 - - 1 50 14 
รองผูอ้ำนวยการ - - - - - - - 

ครปูระจำการ 4 8 - 7 4 37 15 

ครอูตัราจา้ง - 1 - 1 - 40 2 
พี่เลีย้งเดก็พเิศษ - 1 1 - - 40 5 

พี่เลีย้งเดก็อนบุาล - 1 1 - - 50 7 

นักการ - 1 1 - - 50 15 
พนกังานราช - 1 - 1 - 30 6 

พนกังานขบัรถ 1 - 1  - 50 7 
รวม 5 14 4 9 5   

 

กลยทุธท์ี ่3. พฒันาสมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหส้ามารถปฏบิตัิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
-  กิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-  กิจกรรมพัฒนาครูด้านวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี 
-  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

70,000 
3,000 
7,000 
5,000 
35,000 

ครโูครงการ 

 

 

 



 
 

 

 

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ความเป็นมา  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ 

ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมีการกำหนด

กรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย

และ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา  โรงเรียน

วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ 

สถานศึกษา โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการ  

ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำแนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิด

ผลสำเร็จ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
นโยบายการบรหิารงานทรพัยากรบุคคลโรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม(วดัตึก) แบง่เปน็ 5 ดา้น ได้แก ่ 

ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน  

ด้านที่ 2 การสรรหา  

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคล 

ด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  

ด้านที่ 5 การใช้ประโยชน 

 

แนวปฏบิตัติามนโยบายดา้นที ่1 การวางแผนกำลงัคน  

วางแผนอัตรากำลัง เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา 

เพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการ วิชาเอก

ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

 



 
 

 

 

แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 2 การสรรหา  

1. กลุ่มงานบุคลากรดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่สถานศึกษามีความต้องการและ สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคลเพื่อดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และอัตราตำแหน่งที่ว่างหรือขาดแคลน  

2. ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้  

- ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  

- ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  

ก.ค.ศ. กำหนด  

- ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่  

ครูผู้สอน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

- ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามภารกิจในสถานศึกษา โดย 

การการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  

1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน  ด้านต่างๆให้มี

ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้า  รับการ

อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2. จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง และเพื่อให้ 

สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ  

3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาบุคลากร  

4. ส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ 

 

แนวปฏิบัติตำมนโยบายด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  

1. จัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด 

สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การมอบ  เกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความ



 
 

ยินดี การจัดเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี  ภายในองค์กร การมอบของเยี่ยมไข้ เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ท่ีสูงขึ้น ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง  

3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และ

ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ  

มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด  

4. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  

5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล  โดย

คำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากร  

6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการ ต่างๆ 

เพ่ือนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

 

แนวปฏบิตัติามนโยบายด้านที ่5 การเข้าขอ้มลู  

1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถเข้าถึง 

และใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว  

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการที่ 

ทางราชการกำหนด เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 

หลักเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  

ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและจริยธรรม อันดี

งาม เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส 

เป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่บุคลากรจำเป็นต้องรับรู้และถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

7. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  



 
 

8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย  

9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  

10. โทษทางวินัย 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จดัระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปีโดยมี ขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้  

1. บุคลากรประเมินตนเอง  

2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา  

4. ฝ่ายบุคลากร นำผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสถานศึกษา 

 

 


