
 

ประกาศโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
เรื่อง การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

*************************** 
 เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์จึงกําหนดการดําเนินงานตามนโยบาย        
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. การวางแผนอัตรากําลัง 
  - โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลบุคลากรกับความต้องการ 
  - รายงานข้อมูลบุคลากรต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
  - รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
 เป็นประจําทุกภาคเรียน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2. การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  - จดัทําโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เพ่ือการจัดสรรบุคลากร 
 ดําเนินงานตามโครงสร้างเพื่อสร้างระบบ แนวทางดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
  - จัดบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างให้เป็นไปตามความถนัด และความสามารถ เพื่อให้เกิด
 ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  3. การสรรหาบุคลากร 
  - กําหนดประชุมเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการและวิธีในการสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปด้วย
 ความยุติธรรมโปร่งใส 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาบุคลากร ให้เหมาะสมกับ ตําแหน่งที่สรรหา 
  - การประกาศรับสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด โดยใช้ช่องทางหลากหลาย เพื่อเป็น
 ประโยชน์ต่อผู้สมัครอย่างสูงสุด 
  - การสอบคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ที ่ประกาศ ยุติธรรม โปร่งใส
 ตรวจสอบได ้
  - การประกาศผลการสรรหา ดําเนินการประกาศโดยช่องทางสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ              
         แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับการคัดเลือกสามารถตรวจสอบผลการ   
         คัดเลือกได้ภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 

 



  4. การย้ายข้าราชการครู สายบริหาร และสายครูผู้สอน 
  - การดําเนินการย้ายข้าราชการครู บุคลากร สายบริหาร และ สายครูผู้สอน ให้เป็นไปตามแนว
 ทางการย้ายของสํานักงาน ก.ค.ศ. โดยเคร่งครัด 
  5. แผนพัฒนาครูและบุคลากร 
  โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครู บุคลากร ทุกปีการศึกษา โดย 
  - ครู บุคลากรจัดทํา แบบพัฒนาตนเองตามข้อตกลง (PA) 
  - โรงเรียนจัดทําแผนการพัฒนาครู บุคลากรตามความต้องการ และความจําเป็นต่อการจัด
 การศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  - โรงเรียนจัดทําโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ นําสู่แนวทางการ 
 พัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  6. การพัฒนาบุคลากร 
  - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 
  - จัดการฝึกอบรม และสนับสนุนครู บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  - จัดการศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบตามแผนการพัฒนาครู บุคลากรของสถานศึกษา 
  - ครู บุคลากร รายงานผลการพัฒนาตนเอง เมื่อสิ้นปีการศึกษา และ ทันทีท่ีได้รับการพัฒนา 
  7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา 
  - สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
 และประสิทธิผล 
  - ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีขวัญกําลังใจ ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 สูงสุด 
  - พัฒนา ส่งเสริม สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  - สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ 
  - สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เพื ่อแสวงหาความร่วมมือในการจัด
 การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม มีการรักษาความสะอาดและการจัดภูมิทัศน์เพ่ือ
 สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  - สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก
 รวดเร็วคล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
  - จัดระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากรในสถานศึกษา 



  - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ของบุคลากร เช่นการตรวจสุขภาพประจําปี กิจกรรมการออกกําลังกายของครู บุคลากรกิจกรรมของขวัญ
 วันเกิด ฯลฯ 
  9. การประเมินผลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึนในตําแหน่งต่าง ๆ 
  - ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ มีจร ิยธรรม คุณธรรม และมี
 ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  - ส่งเสริม ครู บุคลากรเข้ารับการประเมินผลเพื ่อแต่งตั ้งให้ดํารงตําแหน่งที ่สูงขึ ้นทันทีที่มี
 คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเกณฑ์การประเมินผลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
  - สนับสนุนการเข้ารับการประเมินผลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นของครูให้เป็นไปด้วย
 ความซื่อสัตย์สุจริต 
  10. การประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากร 
  - ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ค.ศ. อย่าง
 เคร่งครัด 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น
 เงินเดือน ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - ส่งเสริมให้บุคลากรรู้ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
  - มีระเบียบหลักเกณฑ์สําหรับครู บุคลากร เรื่องการดําเนินการทางวินัย การขาด ลา มาสาย   
 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน ชัดเจน 
  - มีระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู บุคลากร โดยการแสกนใบหน้า แทนการลง
 ลายมือชื่อ 
  - มีการประกาศ และมอบรางวัลข้าราชการครู บุคลากรดีเด่น ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรมความสุจริต และความมีระเบียบวินัย 
  - มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรที่มีส่วนร่วม มีความยุติธรรม 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
      
     (นายวิราว์  วัฒนกิจ) 
     ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 



การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตําแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  

(Performance Agreement :PA) 
 

 กลุ ่มบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง การเลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) แก่คณะครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา จํานวน 30 คน ในวันที ่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.                 
ณ ห้องประชุม ใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม 
 
                       วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
                        นายวิราว ์ วัฒนกิจ ผู้อํานวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางทัศนีพรรณ มะลิดวง 
 ครูชํานาญการ และนายสมจิต ปวงประสาท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ร่วมกันประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 
  ผู้เข้ารับการประเมิน 
  - นางสาวศศิธร  ทิชาจารย์ สาขาวิชาสังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเมิน ครั้งที่ 4 
  - นางสาวกฤติยาภรณ์   วังขวา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ประเมิน ครั้งที่ 4 
  - นางสาววิภาวรรณ  อ่อนสอาด สาขาวิชาเคมี ประเมิน ครั้งที่ 2 
  - นางผกามาศ  อาฆะโรจน์ สาวิชาชีววิทยา ประเมิน ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการปฏบิัติงานครูอัตราจ้าง 
 
                       วันที่ 19 กันยายน  2565 
                        นายนราวิชญ์  ใสส่อง รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน       
          ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย นางทัศนีพรรณ มะลิดวงครูชํานาญการ และนายสมจิต ปวงประสาท   
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันประเมินการพัฒนาครูอัตราจ้างเพ่ือต่อสัญญา 
  ผู้เข้ารับการประเมิน 
  - นางนภาพร  แสงม้า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  - นางสาวกุลปริยา  รอดสุวรรณ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  - นายธนดล  กันใจ  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


