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โรงเรยีนมาบอ ามฤตวทิยา อ าเภอปะทิว จังหวดัชมุพร
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี ชุมพร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล



  

 

 

ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ 
................................................................ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง ศึกษาธิการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ได้วิเคราะห์องค์กร  เพื่อกําหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทางในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในสถานศึกษา  ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  พร้อมทั้งวางแผนสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ  ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนและสรรหากําลังคน 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ได้บริหารอัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

๑.๑ วางแผนอัตรากําลังสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตําแหน่ง เพื่อรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับ
ความต้องการ/ความขาดแคลนของสถานศึกษา 

๑.๒ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๑ ปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

๑.๓ จัดทํา และปรับปรุงฐานข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
อัตรากําลังครูเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากําลัง กําหนดความต้องการรายวิชาทดแทน ข้อมูลมาตรฐาน วิชาเอก 
และวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารอัตรากําลัง 

1.4  ดําเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีการรับย้าย การ 
สอบแข่งขัน การคัดเลือก ตําแหน่งสายงานการสอน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่



ราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและหรือคัดเลือกจาก
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ หลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความสนใจ
และตามจุดเน้นนโยบายจากต้นสังกัด  โดยใช้วิธีการที่ หลากหลาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้สามารถปฏิบัติงานได้ย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณ และความต้องการของหน่วยงาน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

2.2  สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  มีนโยบาย แผนงานโครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระบบงาน และ บรรยากาศในการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ  สร้างขวัญและกำลังใจโดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

3.๑ จัดภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานให้สะอาดสวยงาม จัดสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน  ให้ส่งเสริม
การพัฒนางาน 

๓.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย  ส่งเสริมต่อการพัฒนางานของบุคลากร มีคอมพิวเตอร์
สําหรับปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์เอกสาร และ เครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการที่เพียงพอ 

3.3 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  โดยจัดกิจกรรมยกย่อง  เชิดชูเกียรติ
ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร  สร้างความสุข  ความสามัคคีในองค์กร 

4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตําแหน่งในสายงานอาชีพของตนเอง  เพื ่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 



4.๑ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน่งถึง เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและวิชาชีพของตนเองที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถมีความเจริญก้าวหน้าใน สายอาชีพและ
สายวิชาชีพของตนเองอย่างเหมาะสม 

4.๒ จัดทํากําหนดการแผนเสนอการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐาน ตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนดทุกหลักเกณฑ์ 

4.4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกใน
รายการต่าง ๆ  ตามความสามารถและความต้องการเพื่อรับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในรางวัลต่างๆ 

5. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในองค์กร 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและรักษาวินัย โดยสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกในการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษา
วินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้รับบริการ โดยมีแนวทางการ ดําเนินงาน ดังนี้ 

5.๑ ผู ้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
สถานศึกษา  เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ยึดถือ
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

5.๒ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม โดยจะปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐาน ใน
การดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร เสริมสร้างความมีวินัย ต่อตนเอง 
ต่อหน่วยงาน มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมของศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

5.๔ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่บุคลากรในสังกัด ในรูปแบบ การ
อบรม และการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 
ราชการที่ดีสําหรับหน่วยงาน เพื่อบุคลากรในสังกัดจะได้ระมัดระวังในการกระทํามิให้ผิดวินัยข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ได้ดําเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว บนพื้นฐานของความเป็นธรรม  มีระบบและ



มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างขวัญ กําลังใจ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

6.๑ ผู้บริหารมอบหมายงานให้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มีการกํากับดูแล ให้การ
ปฏิบัต ิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ ภายในระยะเวลาที ่ก ําหนด  
  6.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ  โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางานรายบุคคล  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. สพฐ. และ คพร. กําหนด 

6.4 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่ว
กัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

6.๔ นําผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนเงินเดือน การคงวิทยฐานะ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

6.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. สพฐ. และ คพร. กําหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลา ที่กําหนด  

ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจําทุกปี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

(นางอิสรีย์  อิฐกอ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
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