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บริหารงานทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนบ้านก้างปลา

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนบ้านก้างปลา ประจาปี 2563
โรงเรียนบ้านก้างปลา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ให้มีคุณภาพบุคคลสําคัญ ที่จะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตามภารกิจดังกล่าว คือ
ครูและบุคคลากรการศึกษา เพราะคนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล ดังกล่าว
โรงเรียนบ้านก้างปลา จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัตอิ ย่างไม่
เป็นธรรม คํานึงถึงระบบคุณธรรม โดย
1.1 การรับบุคคลเพือ่ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้ง ดํารง
ตําแหน่ง ต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและประโยชน์ของ
ทางราชการ
1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง
1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อนื่ แก่ข้าราชการคร
และบุคคลกรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
1.4 การดําเนินการทางวินยั ต้องเป็นไปด้วยความยุตธิ รรมและโดยปราศจากอคติ ตลอดจน
ป้องกัน การกระทําผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย
2. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ขา้ ราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เ กิดผลสัมฤทธิ์
3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกํากับดูแลให้ขา้ ราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดีและมีศักดิ์ศรีความเป็นมีเกีย รติ
ข้าราชการที่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรือ่ งต่อไปนี้
4.1 การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
4.2 ความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ
4.3 การปฏิบัติหน้าที่หรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4.4 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัตอิ ย่างไม่เป็นธรรม
4.5 การมุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน

การบริหารงานบุคคล 4 กลุ่มงาน
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระดังนี้ คือ
1.1 การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.4 การพัฒนาหลักสูต รของสถานศึกษา
1.5 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกษา
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10 การแนะแนว
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกษาและองคกรอื่น
1.14 การส่งเสริม และสนับ สนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคกร หน่วยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
1.15 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ด้า นการบริหารงานงประมาณ มีภาระดังนี้ คือ
2.1 การจัด ทาแผนงบประมาณและคาขอตั้ งงบประมาณเพอเสนอต่อปลัด กระทรวงศึก ษาธการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการใชจ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ ผลผลิตจากงบประมาณ
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพอการศึกษา
2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน เพื่อการศกษา
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.11 การวางแผนพัสดุ
2.12 การกาหนดรู ป แบบรายการ หรื อ คุ ณลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ หรื อ สิ่งก่ อ สร้ า งที่ใช้เ งิ น

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธการหรื อเลขาธการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่
กรณี
2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพอการจัดทาและจัดหาพัสดุ
2.14 การจัดหาพัสดุ
2.15 การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
2.17 การเบิกเงินจากคลัง
2.18 การรับเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการจ่ายเงิน
2.19 การนาเงินส่งคลัง
2.20 การจัดทาบัญชีการเงิน
2.21 การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
2.22 การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระดังนี้ คือ
3.1 การวางแผนอัตรากาลัง
3.2 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.4 การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 การลาทุกประเภท
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.8 การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.10 การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.11 การอุทธรณและการร้องทุกข
3.12 การออกจากราชการ
3.13 การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
3.14 การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
3.20 การพฒนาข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา การดาเนิน การที่เกี่ยวกับ การบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระดัง นี้ คือ
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.8 การดาเนินงานธุรการ
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.10 การจัดทาสามะโนผู้เรียน
4.11 การรับนักเรียน
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกษา
4.15 การทัศนศึกษา
4.16 งานกิจการนักเรียน
4.17 การประชาสัมพันธงานการศึ กษา
4.18 การส่งเสริม สนับ สนุน และประสานการจั ด การศึ กษาของบุ คคล ชมชน องคกร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.19 งานประสานราชการกับ ส่วนภูมิภาคและส่ ว นท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

