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ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นไปตามนโยบายของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความ

คุ้มค่า และดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี บทบาทภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้

นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน

ด้านการวางแผนอัตรากําลัง 1. พิจารณากําหนดนโยบาย การบริหารงาน

บุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา โดยกําหนดให้มีความสอดคล้อง

เหมาะสมกับจํานวน และเกณฑ์อัตรากําลัง

2. จัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ปี และ 3 ปี เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลของหน่วยงาน

3. จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ เป็นไปตาม

มาตรฐานตําแหน่ง

1. มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน

ร่วมกัน ในรูปคณะกรรมการดําเนินงาน

2.มีการปรับแผนการดําเนินงานให้มี

ความสอดคล้องเหมาะสมตาม

สถานการณ์ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การดําเนินงาน

ด้านการสรรหา 1. จัดทําและดําเนินการสรรหาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ

ลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่งแทนตําแหน่ง

ท่ีว่าง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

2. ดําเนินการสรรหา โดยปฏิบัติตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ในรูปคณะกรรมการเพื่อให้

เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

1. ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ และ

ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง เป็นไปตาม

เกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด

2. การดําเนินงานเป็นไปตํามกรอบ

ระยะเวลา และทันต่อเหตุการณ์ ไม่

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ด้าน

อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา



นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน

ด้านการสรรหา 3. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีคุณสมบัติ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้รับทราบข้อมูลและ

เสนอเอกสารเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์

โดยดําเนินการในหลายช่องทาง เช่น ทาง

เว็บไซต์ หนังสือราชการ ข่าวประชําสัมพันธ์และ

ติดประกาศท่ัวไป

4. ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ผู้ท่ี

มีคุณสมบัติตรงตามประกาศหลักเกณฑ์ และ

การดําเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์

ยุติธรรม

3. ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศหลักเกณฑ์

และตรงตามมาตรฐานตําแหน่ง

ด้านบําเหน็จความชอบ

และทะเบียนประวัติ

1.ประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด

2.จัดทําข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอไปยัง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาตาม

รอบระยะเวลาดําเนินงานปีละ 2 ครั้ง

3.จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ

และคํ่าตอบแทนอ่ืน ตามท่ีส่วนราชการกําหนด

4.จัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบันทึก

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติ

5.ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของผู้มีคุณสมบัติให้

ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตาม

ผลการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม

โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทย-

ฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา ให้สามารถ ใช้ได้ทันตาม

ความต้องการและตามกําหนดเวลา

3.ทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง

ครบถ้วน สามารถใช้ประโยชน์ได้

4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

อย่างทันท่วงทีดําเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลการเสนอขอเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ และเสนอขอเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ ได้ตามกําหนดเวลา



นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1.จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

2.จัดทําข้อมูลความต้องการพัฒนา และข้อมูล

ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรท่ี

ดําเนินการ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาบุคลากรใน

ลําดับต่อไป

3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาตนเองใน

รูปแบบที่หลากหลาย เช่น ระบบออนไลน์ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง เข้ารับการอบรมพัฒนา

จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน

4. ให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อดําเนินการ

อบรมพัฒนาท่ีหน่วยงานจัดทําขึ้น

1.มีแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีสอดคล้องกับ

แผนแม่บทการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

แผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน

เชียงม่วนวิทยาคม

2.มีข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนา

บุคลากร ท่ีสามารถนํามาปรับใช้อย่าง

ทันเหตุการณ์

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และ

วิธีการใหม่ เพื่อนํามาปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน

4.ทําให้ได้รับข้อมูล ความต้องการท่ีจะ

พัฒนา ข้อเสนอในการดําเนินงาน

เพื่อนํามาปรับใช้ในการอบรมพัฒนา

ครั้งต่อไป

ด้านการรักษาไว้ 1.จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็น

กรอบแนวทางการดําเนินงาน

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ และมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน

1.มีแผนบริหารอัตรากําลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

2.มีแผนพัฒนาบุคลากร

ด้านการใช้ประโยชน์ 1.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามกรอบ
ภารกิจงาน
2.ควบคุมกํากับ ติดตาม และให้คําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงาน
3.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.มีกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
2.มีคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีราชการ
3.มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ท่ีสามารถตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที



นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน

ด้านการใช้ประโยชน์ 4.มีระบบการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึน โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างแพร่หลาย ผา่นทางเว็บ
ไชต์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
5.การดําเนินงานดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4.มีคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการดําเนินงาน
5.มีเครือข่ายการดําเนินงาน ท้ังในระดับ
โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และเครือข่ายการดําเนินงานภายนอก



ปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบการ

ดําเนินงาน ทําให้บางคร้ังต้องใช้ระยะเวลาปฏิบัติที่ยาวนาน เน่ืองจาก ต้องมีการประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด

2. การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความชํานาญแตกต่างกัน ความเข้าใจกรอบแนวทางปฏิบัติ ยังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา

3. ปัญหาด้านการสั่งการให้ทราบ หรือถือปฏิบัติมีความซํ้าซ้อน ทําให้อาจเกิดความสับสนหรือเพิ่มภาระงาน
4. โครงสร้างของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละส่วนราชการไม่ได้ข้ึนตรงต่อกันส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ไม่ราบรื่น เพราะแต่ละส่วนราชการต้องถือตามแนวปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ
5. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมและไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ทําให้เกิดความล่าช้าใน

การดําเนินงาน และเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน
6. ด้านข้อมูลสารสนเทศ แต่ละส่วนราชการมีข้อมูลท่ีไม่ตรงกัน ทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงาน ต้องมีการ

ทบทวนข้อมูลสารสนเทศ ทําให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ด้านการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง และจัดทําคู่มือ

การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย และสะดวก ในด้านการ
ประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มงานและกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และลด
ข้ันตอนการดําเนินการท่ีไม่จําเป็น

3. จัดทําคู่มือการดําเนินการของแต่ละกลุ่มงานเผยแพร่ให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าถึงและศึกษาขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมิน
ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการตามคู่มือตลอดระยะเวลาหนึ่ง ปีงบประมาณท่ีผ่าน

4. โครงสร้างของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละส่วนราชการไม่ได้ข้ึนตรงต่อกันส่งผลให้ การปฏิบัติงาน
ไม่ราบรื่น เพราะแต่ละส่วนราชการต้องถือตามแนวปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานโดยตรงเพื่อให้สะดวกในการประสานและทําความเข้าใจในการดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ

5. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและครอบคลุมภารกิจงานทุกด้าน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

6. ควรมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และนําเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยเพ่ือให้ง่ายต่อการนํา
ข้อมูลไปใช้



การวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้วิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมําณ พ.ศ.
2564 โดยสรุปปัญหา วิธีการแก้ และผลการแก้ไข ซ่ึงได้ดําเนินการรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ผลการปฏิบัติ
1 ดา้นการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล

ซึ่งต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็น กรอบการ
ดําเนินงาน ทําให้บางคร้ังต้องใช้
ระยะเวลาปฏิบัติที่ยาวนาน

- ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยงข้อง แบบไม่เป็นทางการ
- ทําหนังสือหารือ จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการในเรื่องน้ันๆ เช่น สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

- ทําให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จ และเป็น
การสร้างความเขา้ใจ
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
- ได้รับความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน

2 ด้านความรู้ ความชํานาญ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ย้ายหรือโอน
มาปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงาน

- เน้นการประสานงาน เพื่อเป็นการ
สร้างความเขา้ใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
- ใช้ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
เป็นแนวในการดําเนินงาน
- ใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รับ
ฟังความคิดเห็น และการปรึกษา
แนะนําจากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์

- มีความเข้าใจระหว่างกัน
เพิ่มมากย่ิงขึ้น
- เกิดการยอมรับ และร่วม
การปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
สําเร็จ

3 ด้านข้อมูลสารสนเทศท่ีมําใช้ในกํารบริ
หารจัดการไม่สอดคล้อง และไม่ตรงกัน

- ระบุวัน เวลา ท่ีจัดเก็บข้อมูลและการ
นํามาใช้ให้ชัดเจน
- ประสานการทํางานร่วมกันทบทวน
ปรึกษาหารือร่วมกัน

- ได้ข้อมูลท่ีมีความชัดเจน
ถูกต้อง
- หน่วยงานมีแนวทางการ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

4 ด้านการสั่งการท่ีมีความซ้ําช้อน ทําให้
อาจเกิดการสับสน หรือเพ่ิมภาระงาน

- กําหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน
- ลดการสั่งการท่ีอาจให้เกิดการ
ซํ้าซ้อนในการปฏิบัติ

- ประสานการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน แบบไม่
เป็นทางการ
- บูรณาการการทํางาน
ร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน
มอบหมายงานให้ชัดเจน



ลําดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ผลการปฏิบัติ
5 ด้านการปฏิบัติงานระดับโรงเรียนและ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
พิจารณากลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการ มีหลายเรื่อง ในการ
ดําเนินงาน ท้ังการบรรจุ การแต่งตั้งการ
โยกย้าย การดําเนินการทางวินัย
การกําหนดวิทยฐานะ และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

- จัดทําปฏิทินการประชุมให้มีความ
ชัดเจน เป็นไปตามกําหนดเวลา
- กําหนดให้มีคณะกรรมการ
ดําเนินงานในแต่ละเรื่องเป็นการ
เฉพาะ ตรงตามคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ
- ควรเพิ่มสัดส่วนคณะอนุกรรมการ
ให้มีความเหมาะสมในแต่ละด้าน

- ประสานการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานเพิ่มมาก
ข้ึน
- บูรณาการการทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
มอบหมายงานให้ขัดเจน

6 ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารงานบุคคลสู่การปฏิบัติยังไม่
เป็นไปตาม แผนท่ีกําหนด

- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ครอบคลุมภารกิจงานทุกดา้น
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้น
การบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างรวดเร็วท่ัวถึง และมี
ประสิทธิภาพ
- ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการ และตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

- มีระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อใช้ใน
การ ปฏิบัติงาน และ
ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงานของ ผู้บริหาร


