
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

.......................................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางหรือข้อปฏิบัติ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีการ
บริหารงานที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
บุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ตามหลักการมี 
ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้  

 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือรองรับ

การปฏิบัติราชการตามกรอบโครงสร้างและตามภารกิจ ภายใตฐ้านข้อมูลอัตราก าลังคนและการบริหารอัตราก าลัง 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  
การด าเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความต้องการรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลและแผนอัตราก าลังระยะยาว 3 ปี ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ
สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  

แนวทางการปฏิบัติ  
๑) ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความต้องการรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลและแผนอัตราก าลังระยะยาว 3 ปี ของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
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2) จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 3 - 5 ปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และเพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตราก าลังภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามความ
ต้องการและตามมาตรฐานวิชาเอกที่ควรมีในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรองรับแผนการ
ปฏิรูปประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)  

3)  จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
และฐานข้อมูลวิชาเอกที่มี และท่ีควรมีในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

4)  จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2565 เพ่ือใช้ในการสรรหาและก าหนดต าแหน่งใหเ้พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด  

๑.๒ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร

อัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ภายใตร้ะเบียบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  

2) เมื่อมีอัตราว่างลงทุกกรณี ให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
แล้วแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที เพ่ือให้ได้อัตราก าลังทดแทน  

3) ให้มีการตรวจสอบ และจัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลัง ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ 
สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตราก าลังได้ที่ฐานข้อมูลกลางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  

 

๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้

คนเก่ง คนดี มีความสามารถ เขา้มาปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
รองรับภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเพ่ือรองรับแผนการ
ปฏิรูปประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน 
ดังนี้  

2.1 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน  

๒.2 เน้นการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือเป็นทีมงาน ในการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี โดยให้สรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพิจารณาตาม
คุณลักษณะมาตรฐานต าแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ และความต้องการของหน่วยงาน  

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและหรือคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
หลากหลาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะยาว  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะและสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบและวิธีการ
ทีห่ลากหลายในการพัฒนา เพ่ือรองรับภารกิจของสถานศึกษาและส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง การศึกษาทุกประเภท มี
ระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งค่าตอบแทน เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ปรับเปลี่ยนบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการ เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอบรม
ข้าราชการครู  มีการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมประวัติของข้าราชการครูในด้านต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์ วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินการ 
 3.1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของ

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 3.2. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และครบวงจร 
โดยค านึงถึงสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.3. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาใน
หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

 3.4. ส่งเสริมและสนับสนุนใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (ID PLAN)  

 3.5. ส่งเสริมและสนับสนุนใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของตนเองด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)  

 3.6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ ทักษะ
ด้าน Digital Literacy , Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ีสาม 

 3.7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และระบบ Face To Face 
Training 

 3.8. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
ทุกประเภทอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ 
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 3.9. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี มีการพัฒนาเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 3.10. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทที่มีต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

 3.11 มีการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 
 

4. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ด าเนินการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสายอาชีพของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจที่ดี
ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนในสายงานได้อย่างเหมาะสม  โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1 สร้างการรับรู้และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง 
ถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถตั้งเป้าหมาย และด าเนินไปอย่างเหมาะสม 

4.2 ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด พร้อมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้ 

- หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน  2552 
- หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
- หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 
- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง จัดส่งเอกสาร 
ผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานอื่น ๆ  
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ในวาระต่าง ๆ 
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5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ให้ความส าคัญกับขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ ทุกต าแหน่ง อย่างเท่า
เทียมกัน โดยบุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  

5.1 ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจและเกิดแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสวยงาม 
สะอาด เรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่นคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ทุกโต๊ะท างาน และหอ้งประชุมทุกห้อง มีบริการน้ าดื่ม เครื่องดื่มร้อน/เย็น ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ  

5.3 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เพ่ือ
ชว่ยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นตามความเหมาะสม  

5.5 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และสร้างคา่นิยมร่วม เช่น กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมรดน้ าด าหัว ปีใหม ่กิจกรรม 5 ส กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น  
 

6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เป็นคณะกลั่นกรองการท างาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และ
ร่วมปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ กศจ. และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยให้ความร่วมมือในการท างาน การประสานการด าเนินงานในการ
บริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ข้อมูลต่างๆ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกต าแหน่ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้  

6.๑ กรณีเม่ือมตี าแหน่งว่างลงทุกกรณี ให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไป ตามเกณฑ์
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากเป็นต าแหน่งว่างที่สามารถด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ด าเนินการประสานและแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เพ่ือด าเนินการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยเร็ว  

6.๒ ก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินงาน ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในการด าเนินงานร่วมกับ กศจ. 
และ อกศจ. ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้   
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสถานศึกษา  

6.3 สนับสนุนและจัดส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน ในการด าเนินการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.ยโสธร 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

6.4 ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับ กศจ. และ อกศจ. ตามท่ี กศจ. มอบหมาย  
 

7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  
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7.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการทุกต าแหน่ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส่วนราชการก าหนด  

7.2 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการทุกต าแหน่ง 
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการตามต าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล  

7.3 ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และน าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่ การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน การใหร้างวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  

 

8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีความตระหนักและ ให้ความส าคัญในการ

ส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยมีแนวทาง ดังนี้  

8.1 จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ใน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

8.2 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกจิตส านึก ยกระดับจิตใจของบุคลากรให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักศาสนาที่ตนยึดถือ  

8.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร เสริมสร้างความมีวินัย ต่อตนเอง มี
ความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย ปฏบิัติตามคุณธรรมของ
ศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

8.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แกบุ่คลากรในสังกัด ในรูปแบบจดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์ ที่มีลักษณะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีส าหรับหน่วยงาน เพ่ือบุคลากรใน
สังกัดจะได้ระมัดระวังในการกระท ามิให้ผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2564  
 
 
 

(นายขวัญเรือน แสบงบาล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 


