
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

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

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (Good Government)     

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยน า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบที่ เกี่ยวข้องทุกฉบับ และหลักการ
บ ร ิห ารงาน บ ุคคล โดยย ึด ระบ บ ค ุณ ธรรม  (Merit System) ป ระกอบ ด ้วย  ห ล ัก ค วาม เสมอภ าค  
หลักความสามารถ หลักความมั่นคง หลักความเป็นกลางทางการเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้ได้คนที่มีความรู ้ ความสามารถ  
มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดขวัญและก าลังใจ  พึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียด 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  
  

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกาศนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง ให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัต ราก าลังคน
และบริหารอัตราก าลัง ระยะยาว ระยะสั้น สอดคล้องกับความขาดแคลนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ มีแนวทางดังนี ้
 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมพิจารณาอัตราก าลังใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  

2. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
 การสรรหาข้าราชการเป็นภารกิจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้ด าเนินการตามประกาศการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ โดยจัดท าประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราดเป็นคราวๆ ในการสรรหา และด าเนินการตามประกาศโดยเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



2 

 

3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ก าหนดนโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด าเนินการดังนี้  
 1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการในการส่งเสริม สนับสนุน จัดท าโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร เช่น การสร้างองค์ความรู้ การแบ่งปันความรู้
การพัฒนาความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างสุจริต  
 3) ส่งเสริม การพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0     
 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 5) ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างคุณภาพชีวิตกับการท างาน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัยในการท างาน ด าเนินการดังนี้  
 1) จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในการท างาน ระบบงาน ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
บริหารงาน ปฏิบัติราชการ และให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว  
 2) จัดต้ังกองทุนสวัสดิการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   
 3) จัดกิจกรรมพัฒนาด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ การบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
  

5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ก าหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเน้น
เรื่องความเป็นธรรมอย่างถ่ัวถึง ดังนี้  
 1) ด าเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
และแนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบริหารวงเงิน โดยค านึ งถึงการ
บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้  

    (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
    (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือการ

คมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน) 
    (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 

  ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดท าประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินเดือนการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
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    1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2. การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
        2.1 การแบ่งกลุ่มเพ่ือการบริหารวงเงิน 
        2.2 การบริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
              หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
     2.2.1 ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2.2.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษา 
     2.2.3 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา 
 2.2.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 2.2.3.2 ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)  
 2.2.3.3 ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน 
 2.2.3.4 การได้รับรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
 2.2.3.5 ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็น

ที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)  
  2.2.3.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 2.2.3.7 ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 2.2.3.8 ผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 2.2.3.9 องค์ประกอบอื่นๆ (แล้วแต่ความเหมาะสม)  

 2.3 วงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการบริหารวงเงินข้าราชการและจากคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา 
   2.3.1 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา 
 2.3.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ดังนี้  

 - ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (10 อันดับแรก)
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 อันดับแรก) หรือ 

 - คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 10 ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 อันดับแรก) หรือ 

 2.3.1.2 ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาและได้รับ
รางวัลพระราชทานชนะเลิศ หรือ 

 2.3.1.3 การได้รับรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศ หรือ  
 2.3.1.4 ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็น

ที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)  
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   2.3.1.5 การได้รับรางวัลจากหน่วยงานอ่ืน ที่มีเกณฑ์การแข่งขัน รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

        2.4 ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        2.5 องค์ประกอบอ่ืนๆ (แล้วแต่ความเหมาะสม)   

6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการ
รักษาวินัย ดังนี้  

1) ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเอง การมาท างานตรงเวลา ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา อยู่เวร  
3) โครงการส่งเสริมและธรรมาภิบาล พัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เขตสุจริต)  

เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ   

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  1 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 

(นางลัดดา  ท่าพริก) 
                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

 
 
 



 


