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ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
------------------------------------- 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร ได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำร  
ทรัพยำกรบุคคล ที่เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมระเบียบส ำนักงำนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย กำรสร้ำงระบบกิจกำรบ้ำนเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ 
หลักควำมคุ้มค่ำ และด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ บทบำทภำรกิจด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้  

 

นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
ด้ำนกำรวำงแผน 
อัตรำก ำลัง 

1. พิจำรณำก ำหนดนโยบำย              
กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร               
ทำงกำรศึกษำ โดยก ำหนด                      
ให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับ
จ ำนวน และเกณฑ์อัตรำก ำลัง 

2. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 1 ปี และ 3 ปี 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน 

3. จัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ และ
เป็นไปตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน ในรูปคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

2.มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้มี
ควำมสอดคล้องเหมำะสม                     
ตำมสถำนกำรณ์ โดยทุกฝ่ำย               
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรสรรหำ 1. จัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง              
เพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง                    
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือมใิห้เกิด 
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน 

2. ด ำเนินกำรสรรหำ โดยปฏบิัติตำม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด                 
ในรูปคณะกรรมกำรเพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใสและเป็นธรรม 

1. ด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบัติ และ
ข้อกฎหมำยที่ถูกต้อง เป็นไปตำม
เกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

2. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบ
ระยะเวลำ และทันต่อเหตุกำรณ์            
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน             
ด้ำนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
 



นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
ด้ำนกำรสรรหำ 3. ประกำศ ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้มี

คุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์                
ได้รับทรำบข้อมูลและเสนอเอกสำร                
เข้ำรับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์                      
โดยด ำเนินกำรในหลำยช่องทำง เข่น              
ทำงเว็บไซต ์หนังสือรำชกำร                 
ข่ำวประชำสัมพันธ์และติดประกำศทั่วไป 

4. ด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร 
เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศหลักเกณฑ์ และกำร
ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

3. ได้ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ              
มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศหลักเกณฑ์ 
และตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

ด้ำนบ ำเหน็จควำมชอบ
และทะเบียนประวัติ 

1.ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร               
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร                   
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

2.จัดท ำข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือน               
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสนอไปยัง
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
พิจำรณำตำมรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำนปีละ ๒ ครั้ง 

3.จัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือน              
เงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนอื่น              
ตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด 

4.จัดท ำทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตลอดจนบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทะเบียนประวัติ 

5.ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลกำรเสนอ
ขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ของผู้มี
คุณสมบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน               
เพ่ือเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 

1.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนตำมผลกำร
พิจำรณำด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

2.จัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือน                  
เงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถ
ใช้ได้ทันตำมควำมต้องกำรและ             
ตำมก ำหนดเวลำ 

3.ทะเบียนประวัติมีควำมถูกต้อง
ครบถ้วน สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ 

4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร                
อย่ำงทันท่วงทีด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อมูลกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสรำภรณ์ 
และเสนอขอเครื่องรำชอิสรำภรณ์              
ได้ตำมก ำหนดเวลำ 



นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 1.จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องกับ 
แผนแม่บทกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี                      
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมุกดำหำร 

2.จัดท ำข้อมูลควำมต้องกำรพัฒนำ และ
ข้อมูลผู้ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำตำมหลักสูตร  
ที่ด ำเนินกำร เพ่ือเป็นกรอบกำรพัฒนำ
บุคลำกรในล ำดับต่อไป 

3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มีกำร
พัฒนำตนเองในรูปแบบที่หลำกหลำย 
เช่น ระบบออนไลน์ศึกษำคันคว้ำ           
ด้วยตนเอง เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ          
จำกหนว่ยงำนตน้สังกัด และหนว่ยงำนอ่ืน 

4. ให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ              
ต่อด ำเนินกำรอบรมพัฒนำ                        
ที่หน่วยงำนจัดท ำขึ้น 

1.มีแผนพัฒนำบุคลำกร ที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
มุกดำหำร 

2.มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้             
อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 

3.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้รับควำมรู้ ทักษะ และวิธีกำรใหม่               
เพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน          
กำรสอน 

4.ท ำให้ได้รับควำมข้อมูลควำมต้องกำร
พัฒนำ ข้อเสนอในกำรด ำเนินงำน              
เพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรอบรมพัฒนำ
ครั้งต่อไป 

ด้ำนกำรรักษำไว้ 1.จัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                
มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ และ               
มีวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น 

3.ปรับปรุงข้อมูลอัตรำก ำลังให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับ               
ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

4. มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                  
ที่มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์และ               
สมควรได้รับกำรยกย่อง 

1.มีแผนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.มีแผนพัฒนำบุคลำกร 
3.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็น              
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมีกำรรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อควำมก้ำวหน้ำ               
ในวิชำชีพ 

4.ด ำเนินกิจกรรมกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ                  
ตำมประเภทรำงวัล 

 
 



  
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 

ด้ำนกำรรักษำไว้ 5.มีกำรเสริมสร้ำง และให้ควำมรู้
เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย                 
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร                 
ทำงกำรศึกษำในสังกัด 

6.ควบคุม ก ำกับ ให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง 
พนักงำนรำชกำร ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้
ปฏิบัติ 

5.มีเอกสำรคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมำย วินัยและกำรรักษำวินัย               
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

6.มีคู่มือปฏิบัติงำนทั้งระดับกลุ่ม            
ระดับบุคคล เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ                 
ในกำรด ำเนินงำน และส่งผลให้                
กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลส ำเร็จ               
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ 1.มอบหมำยงำนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ตำมกรอบภำรกิจงำน 

2.ควบคุมก ำกับ ติดตำม และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติงำน 

3.มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
4.มีระบบกำรประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อน

และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
โดยมีกำรประชำสัมพันธ์            
อย่ำงแพร่หลำย ผ่ำนทำงเว็บไชต์ 
เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ     
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

5.กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลด ำเนินงำนในรูปของ
คณะกรรมกำร เพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.มีกรอบโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน             
ของหน่วยงำน 

2.มีค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่รำชกำร 
3.มีระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน              

ที่สำมำรถตรวจสอบ ติดตำม                    
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงทันท่วงที 

4.มีคู่มือปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นกรอบ             
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

5.มีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน ทั้งในระดับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำรด ำเนินงำนภำยนอก 

 
 
 
 
 



ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนนิงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ต้องอำศัยระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง                

เป็นกรอบกำรด ำเนินงำน ท ำให้บำงครั้งต้องใช้ระยะเวลำปฏิบัติที่ยำวนำน เนื่องจำก ต้องมีกำรประสำน               
กำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรตอบข้อซักถำมต่ำงๆ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

2. กำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล ซึ่งมีควำมรู้ ควำมช ำนำญแตกต่ำงกัน ควำมเข้ำใจกรอบแนวทำงปฏิบัติ
ยังไม่ครอบคลุมทุกด้ำน ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำน มีควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 

3. ด้ำนกำรประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ยังมีปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร หรือข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน
ในกำรด ำเนินงำนได้ 

4. ปัญหำด้ำนกำรสั่งกำรให้ทรำบ หรือถือปฏิบัติมีควำมซ้ ำซ้อน ท ำให้อำจเกิดควำมสับสนหรือเพ่ิมภำระงำน 
5. โครงสร้ำงของหน่วยงำนในกระทรวงศึกษำธิกำร แต่ละส่วนรำชกำรไม่ได้ขึ้นตรงต่อกันส่งผลให้               

กำรปฏิบัติงำนไม่รำบรื่น เพรำะแต่ละส่วนรำชกำรต้องถือตำมแนวปฏิบัติของแต่ละส่วนรำชกำร 
6. กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมและไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ท ำให้เกิดควำม

ล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน และเกิดควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติงำน 
7. ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ แต่ละส่วนรำชกำรมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ท ำให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำน                  

ต้องมีกำรทบทวนข้อมูลสำรสนเทศ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมล่ำช้ำ 



การวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
------------------------------------- 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร ได้วิเครำะห์ผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปปัญหำ วิธีกำรแก้ และผลกำรแก้ไข ซึ่งได้ด ำเนินกำรรำยละเอียดดังนี้ 
  

ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ผลการปฏิบัติ 
1 ด้ำนกำรด ำเนินงำนกำร

บริหำรงำนบุคคล ซึ่งต้องอำศัย
ระเบียบ กฎหมำย 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เป็น
กรอบกำรด ำเนินงำน ท ำให้
บำงครั้งต้องใช้ระยะเวลำปฏิบัติ
ที่ยำวนำน 

- ประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำน
ที่เก่ียงข้อง แบบไม่เป็นทำงกำร 

- ท ำหนังสือหำรือ จำกหน่วยงำน              
ต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ร่วม
ด ำเนินกำรในเรื่องนั้น ๆ เช่น 
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

- ท ำให้กำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ 
และเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ               
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 

- ได้รับควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน 

2 ด้ำนควำมรู้ ควำมช ำนำญ 
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน               
ของบุคลำกรที่ย้ำยหรือโอนมำ
ปฏิบัติงำน จำกหลำยหน่วยงำน 

- เน้นกำรประสำนงำน เพ่ือเป็นกำร  
สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ตรงกัน  

- ใช้ระเบียบ กฎหมำย ข้อปฏิบัติ            
เป็นแนวในกำรด ำเนินงำน 

- ใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับ
ฟังควำมคิดเห็น และกำรปรึกษำ
แนะน ำจำกผู้มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ 

- มีควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน                    
เพ่ิมมำกยิ่งขึ้น 

- เกิดกำรยอมรับ และร่วมกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้งำนส ำเร็จ 

 

3 ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ                
ที่มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร                     
ไมส่อดคล้อง และไม่ตรงกัน 

- ระบุวัน เวลำ ที่จัดเก็บข้อมูล                
และกำรน ำมำใช้ให้ชัดเจน 

- ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทบทวน 
ปรึกษำหำรือร่วมกัน 

- ได้ข้อมูลที่มีควำมชัดเจนถูกต้อง 
- หน่วยงำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติ                

ในทิศทำงเดียวกัน 

4 ด้ำนกำรสั่งกำร ที่มีควำมซ้ ำช้อน
ท ำให้อำจเกิดกำรสับสน หรือ
เพ่ิมภำระงำน 

- ก ำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน 
- ลดกำรสั่งกำรที่อำจให้เกิด                  

กำรซ้ ำช้อนในกำรปฏิบัติ 

- ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำน แบบไม่เป็นทำงกำร 

- บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนมอบหมำยงำนให้ชัดเจน 

 
 
 
 



ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ผลการปฏิบัติ 
5 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนระดับ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในกำรพิจำรณำ 
กลั่นกรองของคณะอนุกรรมกำร               
ในระดับจังหวัด มีหลำยเรื่อง           
ในกำรด ำเนินงำน ทั้งกำรบรรจุ 
กำรแต่งตั้งกำรโยกย้ำย                 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย                    
กำรก ำหนดวิทยฐำนะ                 
และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ                 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

- จัดท ำปฏิทินกำรประชุมให้มีควำม  
ชัดเจน เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 

- ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละเรื่อง                 
เป็นกำรเฉพำะ ตรงตำมคุณวุฒิ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

- ควรเพิ่มสัดส่วนคณะอนุกรรมกำร             
ให้มีควำมเหมำะสมในแต่ละด้ำน 

- ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนเพิ่มมำกข้ึน 

- บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนมอบหมำยงำนให้ขัดเจน 

6 ด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำย          
กำรบริหำรงำนบุคคล                 
สู่กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

- พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
ครอบคลุมภำรกิจงำนทุกด้ำน 

- พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วทั่วถึง 
และมีประสิทธิภำพ 

- ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล เพ่ือช่วยในกำร
บริหำรจัดกำร และตัดสินใจของ
ผู้บริหำร 

-  มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล เพ่ือใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน และประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำร 

  


