
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  
เร่ืองนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

............................................................................................................................. .............. 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จึงกำหนด
นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลกรอบอัตรากำลัง  ดังนี้ 

1. แผนอัตรากำลังเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทบทวนกระบวนการทำงาน และกำหนดกรอบ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าท่ีของ สถานศึกษา และเป็นไปอย่าง คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

2. กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ตามความรู ้ความ
รับผิดชอบในส่วนราชการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา 

3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษาให้จัดทำขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซต์พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

4. การย้ายของผู้บริหารครูและบุคลากรให้ทำตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด 

5.  จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์และมีการเรียนรู้ร่วมกันสามารถนำความรู้ในด้านต่าง ๆ มาประยุกตใ์ช้ 
ในการปฏิบัติราชการได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตรตาม
สายงานเพื่อมุ ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะภาพท่ีเป็นไปตามตำแหน่งและแต่ละประเภท 

7.  การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์ แหล่งการเรียนรู้ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 

8.  การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
9.  การประเมินงานเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ความสามารถ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานก.ค.ศ. กำหนด 
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
11. การสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 
 
จึงประกาศทราบโดยท่ัวกัน 
       
            ประกาศ ณ วันท่ี  16  กรกฎาคม  2563 
   
 

            ( นายจุมพล  ทวีตา  ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 



การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 
 

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบบริหาร 
จัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงานบุคคลเป็นแบบอย่างที่ดี  
เป็นผู้นำและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย 
 

1. ประกาศปฏิญญาอันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
1.1 ด้วยเกียรติของข้า :  ข้าของสัญญาว่า 

ข ้อ 1  ข ้าจะบร ิหารจ ัดการตามหล ักการบร ิหารก ิ จการบ ้าน เม ืองท ี่ด ี ย ึ ดผล 
ประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ มุ่งสร้าง
เสริมความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 2  ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดเร ็ววกรวมีประสิทธ ิภาพประสิทธ ิผ ล  
โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

ข้อ 3  ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเง ินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ ้มค่า 
ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ 

 
ข้อ 4  ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่

เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 
ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั ่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ ้นโดยส่ง ความ 

เข ้มแข ็ งของโรงเร ียนและคร ู ในการจ ัดการศ ึกษาและการเร ียนร ู ้ท ี ่ ใช ้ โรง เร ียนและ 
ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ  
ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์  
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี 

 
2. แนวทางการพัฒนา 

2.1.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี   
โดยการมีส่วนรวมและปรับระบบบริหารสู ่โรงเรียน คืนคร ูส ู ่ห ้องเร ียน   ลดงานธุรการและ
ศึกษานิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน   

2.1.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย ์
2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษา และ คุณภาพ

ผู ้เร ียน  โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที ่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 
ระเบียบและความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี 

2.1.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานภาครัฐ(ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

2.1.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา



คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
แผนพัฒนาการศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นเป้าหมายความสำเร็จท่ีสำคัญ 

2.1.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
อาศัยหลักวิชาการ  ความริเริ ่ม  นวัตกรรม การปฏิบัติที ่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กำหนด
โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา ITA 

2.1.7  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อยกระดับผลการเรียนของ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการ
จัดการเรียนรู้ของครู 

2.1.8  นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการ  
กำหนดนโยบายจัดทำแผนงาน  โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2.1.9  ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร PDCA  ประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การดำเนินงานตามแผน (D0) การติดตามและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ  ท้ังระดับสำนักงาน  ระดับกลุ่มโรงเรียน
และระดับโครงการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

2.1.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ  การดำเนินงานในทุก
ระดับ ทั้งระดับโรงเรียน  ระดับห้องเรียน  ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/กิจกรรมการ
ดำเนินงานและจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน 

2.1.11 ศึกษา เรียนรู ้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื ่อนการดำเนินงาน 
โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 

2.2  เป้าหมายความสำเร็จ 
2.2.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  โดย 

1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยไม่รวมต่ำกว่าระดับดีมาก 

2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในความรับผิดชอบสูงขึ้น 
  2.2.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้  โดย  

   1) คะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในความรับผิดชอบสูงขึน้ 
   2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
  2.3.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป 
  2.3.4  ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 

 3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ 

 3.2  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง



โดยมิชอบ 

 3.3  จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คำนึงถึงความพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

 3.4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยความรัก  ความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศ
ท่ีเป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 

 3.5  มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 

 3.6  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกัลป์การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 
ระเบียบและวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 

 3.7  ปฏิบัติหน้าที ่ราชการเกี ่ยวกับการเง ินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ ้มค่า 
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

 


