
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-------------------------------------------- 

   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยยึดนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด าเนินการวางแผนอัตรา
ก าลังคนและสรรหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนดเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีการวางแผนอัตราก าลัง และแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
     1.๑ จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑ ปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระยะสั้น แผนอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังคนระยะยาว 
     ๑.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาและ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 
     ๑.๓ การก าหนดต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ส่วนราชการก าหนด โดยยึดความ
ถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใส เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และยึดระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ก าหนด 
     ๑.๔ จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.ก าหนด เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพและสิทธิประโยชน์ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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   2. ด้านการสรรหาบุคลากร 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ด าเนินกระบวนการสรรหา
บุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด เพ่ือให้ได้บุคคลเ ก่ง  
ดีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    ๒.1 การสรรหา บรรจุ ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รวมถึงการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ได้แจ้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 หรือเว็ปไซต์
ของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง  
และมีประสิทธิภาพ 
    ๒.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การสรรหาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรงตามความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ และสถานศึกษา 
     ๒.3 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทาง ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3.  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด าเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับ
ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   1. จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณและแผนพัฒนารายบุคคล  
ID – PLAN เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
   2. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  4. ด้านการรักษาไว้ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีแผนกลยุทธด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดโดย
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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     4.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
    4.2 จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งที่ว่างเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
    4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
   4.4 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้ 
     4.5 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่ราชการ มีการด าเนินการคัดเลือกบุคลกร
ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการเพ่ือเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ด าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนด 
    4.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ 
สพฐ. ก าหนดพร้อมทั้งเสนอขอความเห็นชอบจากองค์คณะ (กศจ.) ให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตาม
ปฏิทินระยะเวลาที่ก าหนด 

  5. ด้านการใช้ประโยชน์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สะดวก
รวดเร็วบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    5.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานตามกรอบภาระงาน ต าแหน่งที่รับผิดชอบ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวินัย แนวปฏิบัติของส่วน
ราชการ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 
วิจัย สร้างผลงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนางาน โดยอิสระภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
   5.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง
ต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานและแจ้งเวียนทางระบบ My-Office เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
การรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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    5.4 การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยยึดถือความรู้ 
ความสามารถและประโยชน์สู งสุ ดที่ ส านักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 1  
และราชการจะได้รับ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      
    ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 
(นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
     


