
 
 

 

ประกาศโรงเรียนศรีราชา 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ 

........................................................................................ 

โรงเรียศรีราชา ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนศรีราชา โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับ ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ  วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการพิจารณากำหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นการมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล หลักพันธะความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักความสุจริตและโปร่งใส หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน  หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความ  สมารถ หลักความมั่นคงใน
อาชีพ หลักความเป็นกลางทางการเมือง ผู้บริหารต้องยึดหลักธรรมสาหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย พรหมวิหาร 
๔ สังคหวัตถุ ๔ อคติ ๔ เป็นต้น รวมถึงหลักการทำงานของโรงเรียนศรีราชา  คิดบวก คิดสร้างสรรค์ การ
ทำงานต้องฉับไว ยึดจุดหมายเป็นสำคัญ ขับเคล่ือนงานด้วยทีม ยิ้มรับทั้งผิดและชอบ มอบกำลังใจคนทุ่มเท สู่
คุณภาพเกรดเออย่างภาคภูมิ และวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่ม บริหารงานบุคคล “สร้างเสริมศักยภาพครูสู่มือ
อาชีพ บริการบุคลากรด้วยความเต็มใจ นำวิถีประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยสู่สากล ” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดา้น
การบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม มีความบริสุทธ์ิยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และให้ สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

โรงเรียนศรีราชา จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

๑. ด้านการวางแผนกำลังคน 

โรงเรียนศรรีาชา ได้กำหนดนโยบายด้านการวางแผน กำลังคนเพื่อรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ
โรงเรียนศรรีาชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากำลังคนและ
บริหารอัตรากำลัง ระดับสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใน



สถานศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 
   ๑.๑.๑ ดำเนินการศึกษาอัตรากำลังครูเพือ่การทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง การกำหนด 
ความต้องการรายวิชาทดแทน และจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ศรีราชา แผน ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร อัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระยะยาว  

๑.๑.๒ ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็น แนวทาง
ในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระยะส้ัน  

๑.๑.๓ ข้อมูลอัตรากาลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก 

๑.๒ การบริหารอัตรากำลัง  

๑.๒.๑ แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับสถานศึกษา เพื ่อให้การบริหาร
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา  

๑.๒.๒ เมื่อมีอัตรากำลังว่างลง ให้ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลังแล้วแจ้งสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง ดำเนินการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไป  

๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  

โรงเรียนศรีราชา ดำเนินการสรรหาบุคคลตาม คุณลักษณะที่กำหนด เลือกสรรคนดี คนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

๒.๑ จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
ราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนกำลังคนที่เกษียณอายุราชการ โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่าง  
ที่ใช้ได้ในสถานศึกษา เมื่อมีตำแหน่งว่างลง ให้ ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้งให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง ดำเนินการสรรหาทันที  

๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดยยึดหลักโปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้ 
           ๒.๒.๑ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.ชลบุรี หรือ กศจ................(สำหรับข้าราชการครู



ในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วน 
ราชการอื่น สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยคำนึงถึงความต้องการ ขาด
แคลน และมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง  

๒.๒.๒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และประกาศรับสมัคร คัดเลือก
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปและหน่วยงานได้อย่างทั่วถึงอย่างมี  
ประสิทธิภาพ  

๒.๒.๓ ประกาศรับย้าย รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดย
ดำเนินการตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน
งาน  

๒.๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
หลากหลาย เพื่อให้สามารถสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามภารกิจของ 
หน่วยงาน และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

๓. ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนศรีราชา ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ
ตามความต้องการของตนเอง ได้จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี มีการพัฒนาตามความจำเป็น
และผ่านระบบ Digital Technology มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องตามความ 
จำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 

๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพือ่เป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการ 
  ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง ให้
มีความรู้ ความสามารถตามความต้องการของตนเองและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยการอบรมกับ
หน่วยงาน ภายในและภายนอก และพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online ตามที่หน่วยงานกำหนด และดำเนินการ



ตามจุดเน้นของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จุดเน้นที่ ๕ 
จัดการอบรมครูโดย ใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การให้ความรู้ด้านการ วางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ตลอดจน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานทุกสายงาน  

๓.๔ รายงานผลการพัฒนา  
          ๔. นโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 

โรงเรียนศรีราชา ได้มีการส่งเสริมด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและของข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเป็นไปตามเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐานกำหนด 
ดังนี้  

๔.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

๔.๒ จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียนศรี
ราชา 

๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โรงเรียนศรีราชา กำหนดนโยบายด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต มีนโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการ ทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศในการ
ทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื ่อสารมาใช้ในการบริหารงานและ ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่ ทำให้เสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว รวมถึงการจัดสวัสดิการและส่ิงอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ความต้องการ เช่น 
การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นสัดส่วน สะอาด สวยงาม สะดวกเหมาะสมในการ ปฏิบัติงาน มีการ
จัดสวนหย่อมภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มีความร่มรื่น น่ามอง เหมาะสำหรับ
การพักผ่อนอิริยาบท เป็นการผ่อนคลาย เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานและ  ผู้มา
ติดต่อ  

 



๖. ด้านการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร  

โรงเรียนศรีราชา กำหนดนโยบายด้านการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การรับบุคคลเข้าทำงาน โดยผ่าน
ขั้นตอนการสรรหาและการคัดเลือก ตามกระบวนการขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และมีตำแหน่ง
ว่างที่จะบรรจุได้ ซึ่งเมื่อมีการบรรจุแล้วก็จะมีการแต่งตั้งบุคคลนั้นให้มี  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น การบรรจุ แต่งตั้ง บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรก็จะ
ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน การดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนโรงเรียน 
ดำเนินการดังนี้  

๖.๑ เมื่อมีตำแหน่งว่าง เร่งดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้ง สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง ดำเนินการสรรหาทันที และเมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
แจ้ง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบรรจุ แต่งตั ้ง ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี หรือ
หน่วยงานอื่น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง กรณีเล่ือน
ให้ดำรงตำแหน่งที ่สูงขึ้น ในตำแหน่งต่าง ๆ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดทราบ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง หรือช่องทาง อื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้
อย่างเท่าเทียม ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนน ประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และ
แบบประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ.กำหนด  

๗. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 โรงเรียนศรรีาชา กำหนดนโยบายด้านการประเมินผล การปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่า 
ของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่
กำหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมินต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็น ระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มี
เกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน โรงเรียนศรีราชาได้
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด 
โดย  

๗.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดให้มี
การประเมิน ดังนี้  



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับ  

การประเมิน  

ส่วนที ่ ๒ สรุปผลการประเมิน ใช้เพื ่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้ ำหนักของทั้งสององค์ประกอบใน
แบบ สรุป ส่วนที ่ ๒ และยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัต ิราชการรวมด้วย สำหรับคะแนน
องค์ประกอบด้าน ผลสัมฤทธ์ิของงานให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  ร่วมกัน
จัดทำแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ  

ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน  

ส่วนที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชีเหนือขึ้นไปกล่ันกรองผล การ
ประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็น  

๗.๒ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสพฐ.
กำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ และ การเลื ่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที ่ก ำหนด โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือน เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๗.๓ ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  ศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

๘. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย  
 โรงเรียนศรรีาชา กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริม คุณธรรมจรยิธรรมและการรกัษาวินัย โดยให้
ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัด เป็นข้าราชการที่ดี โดยสร้างความตระหนัก ปลูกจิต
สานึกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ ดังนี้  

๘.๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึง ความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด เก็บออม การรักษาระเบียบ วินัย 
และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน มีความจงรักภักดี 
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  



 

 

 

 
 


