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ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
 - หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
 - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
 - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ  
เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565 
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ประกาศโรงเรียนน ้าริดวิทยา 

เร่ือง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ้าปี ๒๕๖5 
 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนน้ าวิตวิทยา ได้มีการด าเนินการ 
ตามนโยบาย และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 
ด้านที่ ๑ การวางแผนก้าลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 
- การวางแผนก าลังคน 
วางแผนอัตราก าลังเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาเพื่อ 
หาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนกาสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงรวมท้ังแผนการปฏิรูปประยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งทางโรงเรียนน้ าริดวิทยา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 23 คน 
- การสรรหา 
ปี พ.ศ. ๒๕๖5 โรงเรียนน้ าวิดวิทยา มีข้าราชการครูอยู่ในระดับเกินเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
- การเล่ือนเงินเดือน 
โรงเรียนน้ าริดวิทยา ได้ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าปีละ ๒ ครั้ง 
ด าเนินการเล่ือนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ ๑ ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
หน้าท่ีราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยด าเนินการตาม 
ระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 
 
ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร 

๑. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า ๒0 ช่ัวโมงต่อปีพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖5 ร้อยละของครู 
ท่ีเข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ ๙๑.๐๕ ซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมี 
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

2. ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ITC) ในระดับดีพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนทศและการส่ือสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ ๗o ขึ้นไป ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร (ITC) ในระดับดี ได้เทียบเท่ากับเป้าท่ีวางไว้ 
 
ด้านที่ ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญก้าลังใจ 

ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากรและ 
ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เล่ือนช้ัน เล่ือนต าแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะ 
สูงขึ้น วันเกิด เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย 
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การบริการและสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ี 
หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากร 
ทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และ 
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
 
ด้านที่ ๔ การด้าเนินการทางวินัย 

พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 โรงเรียนน้ าริดวิทยา ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือด าเนินการ 
ทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
      
     ลงช่ือ     
      (นายวิเชียร  ปั้นม่วง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าริดวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนน ้าริดวิทยา 

เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนน้ าริดวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ัง
องค์กรรวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment  : ITA) โรงเรียนน้ าริดวิทยา จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 

1. จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการทบทวนกระบวนการท างานและก าหนดกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

2. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าท่ีตามความรับผิดชอบใน
ส่วนต่างราชการในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

3. การรับสรรหาบุคคลภายในสถานศึกษา ให้จัดท าขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซด์ พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

4. การย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ท าตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานก าหนด 

5. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน าความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตรตามสาย
งาน เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเป็นไปตามต าแหน่งแต่ละประเภท 

7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา 
9. การประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ความสามรถ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งในในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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     ประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
 
 
     ลงช่ือ     
      (นายวิเชียร  ปั้นม่วง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าริดวิทยา 

 
 


