
 
ประกาศส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

เร่ือง นโยบายการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
-------------------------------------------- 

   เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์ และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรบัภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และสอดคล้องกบัการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ จงึก าหนดนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ ดงันี้ 
   ๑. ด้านการวางแผนอตัราก าลงั 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ ด าเนินการวางแผน
อตัราก าลงัคนและสรรหาคนตามคุณลกัษณะที่ก าหนดเพื่อรองรบัการปฏบิตัิงานตามภารกจิของส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ และสถานศกึษาในสงักดั โดยมกีารวางแผนอตัราก าลงั 
และแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
     ๑.๑ จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ๑ ปี เพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางในการบรหิารอตัราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระยะสัน้ แผนอตัราก าลงั
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ๑๐ ปี เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารอตัราก าลงัคนระยะยาว 
     ๑.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารอตัราก าลงัระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพื่อใหก้าร
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและ
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่สถานศกึษาและ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานราธวิาสเขต ๑ 
     ๑.๓ การก าหนดต าแหน่งตามกรอบอตัราก าลงัทีส่ว่นราชการก าหนด โดยยดึความ
ถูกตอ้งเป็นธรรมโปร่งใส เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ และยดึระเบยีบหลกัเกณฑแ์นวปฏบิตัทิีก่ าหนด 



     ๑.๔ จดัท าแผนการขอมหีรอืเลื่อนวทิยฐานะของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่กคศ.ก าหนด เพือ่ความกา้วหน้าในวชิาชพีและสทิธปิระโยชน์ของครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาในสงักดั 
  ๒. ด้านการสรรหาบุคลากร 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ ด าเนินกระบวนการ
สรรหาบุคลากรเพือ่แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ว่นราชการก าหนด เพือ่ใหไ้ด้คนเก่ง 
ดมีศีกัยภาพในการปฏบิตังิานตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตามแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 
    ๒.๑ การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ ย้าย และโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงการรบัสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ได้แจ้ง
ประกาศประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ หรอื 
เวป็ไซต์ของสถานศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง หรอืช่องทางอื่น ๆ เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารเขา้ถงึกลุ่ม เป้าหมายไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ และมปีระสทิธภิาพ 
    ๒.๒ การแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อสรรหา คัดเลือกและแต่งตัง้ 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้
การสรรหาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาเป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด มคีวามถูก
ตอ้ง เป็นธรรม โปร่งใส และตรงตามความตอ้งการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส 
เขต ๑ และสถานศกึษา 
     ๒.๓ ด าเนินการสรรหาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พนักงานราชการ 
และผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย แนวทาง ระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
 
  ๓.  ด้านการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑ ด าเนินการวางแผนพฒันา
บุคลากร เตรยีมความพรอ้มของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อเป็นขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์ูง 
พฒันาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวธิีการพฒันาบุคลากร  เพื่อให้
สามารถรองรบัภารกจิของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ ตามแผนการปฏริูป
ประเทศยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวทางการปฏบิตัดิงันี้ 
  ๑. จดัท าแผนพฒันาทรพัยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ และแผนพฒันารายบุคคล (IDP) เพื่อ
พฒันาความรู ้ความสามารถขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสงักดั 



 ๒. ด าเนินการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสงักดั ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วชิาชพีและจรรยาบรรณ และสอดคลอ้งกบันโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
ภาระงานของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในสงักดั 
 
  ๔. ด้านกฎหมายและคดี  
   บริหารทรพัยากรบุคคล ด้วยความชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้อง      
ตามแนวปฏบิตั ิหนังสอื ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดยเคร่งครดั และยงัได้ปฏบิตัติาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยืดหลัก
ดงัต่อไปนี้  
    ๔.๑ หลกันิตธิรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้ทนัสมยั และ
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรบัของสงัคม และสงัคมยนิยอมพรอ้มใจปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้
ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรบัของสงัคมและสงัคมยนิยอมพรอ้มใจปฏบิตัติามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั
เหล่านัน้โดยถอืวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมใิชต่ามอ าเภอใจหรอือ านาจของตวับุคคล 
    ๔ .๒ หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดหลักในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้
เจา้หน้าทีข่องรฐัยดึหลกัการนี้ในการปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นตวัอย่างแก่สงัคม และส่งเสรมิสนับสนุนใหพ้ฒันา
ตนเองไปพรอ้มกนั เพื่อให้มคีวามซื่อสตัย์ จรงิใจ ขยนั อดทน มรีะเบยีบวนิัย ประกอบอาชพีสุจรติจนเป็น
นิสยั 
    ๔.๓ หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสรา้งความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั โดยปรบัปรุง
กลไกการท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เขา้ใจง่าย เขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารได้สะดวก และมกีระบวนการให้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งชดัเจนได ้

  ๔.๔ หลกัความมสีว่นรว่ม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มรบัรู ้และเสนอความ 
คดิเหน็ในการตดัสนิใจปญัหาส าคญั ไม่ว่าดว้ยการแจง้ความเหน็ การไต่สวนสาธารณะ การประชาพจิารณ์ 
การแสดงประชามต ิหรอือื่น ๆ 
    ๔.๕ หลกัความรบัผดิชอบ ได้แก่ การตระหนักในสทิธแิละหน้าที่ ความส านึกใน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมการใสใ่จปญัหาสาธารณะของบา้นเมอืงและกระตอืรอืรน้ในการแกป้ญัหา ตลอดจน
การเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและความกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลงานการกระท าของตน 
    ๔.๖ หลกัความคุ้มค่า ได้แก่ การบรหิารจดัการและใช้ทรพัยากรที่มจี ากดัให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม โดยรณรงคใ์หป้ระหยดั ใชข้องอยา่งคุม้คา่ สรา้งสรรคแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพและ
รกัษาใหส้มบรูณ์ยัง่ยนื 



   ๕. ด้านการรกัษาไว้ 
     ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ มแีผนกลยุทธดา้นการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล จดัท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคล ปรบัปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการทีม่ปีระสทิธภิาพ และสรา้งขวญัก าลงัใจ ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรในสงักดัโดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
     ๕.๑ จดัท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธดา้นการบรหิารทรพัยากร
บุคคล รวมทัง้เผยแพร่ไวท้างเวบ็ไซตข์องส านงกานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ 
    ๕.๒ จดัท าและประกาศหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทีว่่าง
เพือ่เตรยีมความพรอ้มรองรบัการสญูเสยีบุคลากรเนื่องจากการเกษยีณอายรุาชการในแต่ละปี 
    ๕.๓ ปรบัปรุงฐานขอ้มลูบุคลากรในระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลใหถู้กตอ้งเป็น
ปจัจุบนัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
   ๕.๔ ด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุน ยกย่อง เชดิชูเกยีรตขิา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการในสงักดั เพื่อเสรมิสร้างขวญั
ก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที ่และบุคลากรทีป่ระพฤตดิสีมควรแก่การเป็นแบบอยา่งได ้
     ๕.๕ ส่งเสรมิให้มคีวามก้าวหน้ามัน่คงในหน้าที่ราชการ มกีารด าเนินการคดัเลอืก  
บุคลากรต าแหน่งพนักงานราชการ ผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการเพือ่เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยไดด้ าเนินการตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีส่ว่น
ราชการก าหนด 
    ๕.๖ มศีูนยเ์ฉพาะกจิช่วยเหลอืขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ฉก.คศ.) 
ระดบัเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพทิกัษ์ป้องกนั บรรเทาช่วยเหลอืขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่
ไดร้บัผลกระทบทุกดา้นรวมทัง้เสรมิสรา้งขวญั ก าลงัใจ และการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 
     ๕.๗ ควบคุมให้การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และผู้ปฏบิตังิานให้ราชการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธิีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนดพร้อมทัง้เสนอขอความเห็นชอบจากองค์คณะ (กศจ.) ให้การเลื่อน
เงนิเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อน
คา่ตอบแทนพนกังานราชการเป็นไปตามปฏทินิระยะเวลาทีก่ าหนด 
     

  ๖. ด้านการใช้ประโยชน์ 
   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการ



ปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็วบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการรบัทราบข้อมูลด้านการบริหาร 
ทรพัยากรบุคคล รวมทัง้ควบคุม ก ากบั ดแูลใหป้ฏบิตัริาชการอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมแีนวทางการปฏบิตั ิดงันี้  
 
    ๖.๑ จดัท าค าสัง่มอบหมายงานตามกรอบภาระงาน ต าแหน่งทีร่บัผดิชอบ เป็นธรรม 
ไม่เลอืกปฏบิตัริวมทัง้ ควบคุม ก ากบั ดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบวนิยั แนวปฏบิตัิ
ของส่วนราชการ และพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ 
    ๖.๒ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สามารถคดิรเิริม่สรา้งสรรคน์วตักรรม 
วจิยั สรา้งผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันางาน โดยอสิระภายใตร้ะเบยีบหลกัเกณฑข์องทางราชการ 
   ๖.๓ การรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้ (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานและแจ้งเวยีนทางระบบ My-Office เพื่อให้บุคลากร
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูการรบัสมคัรไดอ้ย่างเทา่เทยีมกนั 
    ๖.๔ การพิจารณาแต่งตัง้บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ 
จ าต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ ก.ค.ศ.หรอืส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
ก าหนด โดยยดึถอืความรู ้ความสามารถและประโยชน์สงูสดุทีส่ านกังานและขา้ราชการจะไดร้บัเป็นเกณฑใ์น
การคดัเลอืก 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
      
    ประกาศ ณ วนัที ่๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                 
(นายนิตย ์พรหมประสทิธิ)์ 

ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต ๑ 
     


