
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

********************************************************* 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในการนี้ในการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้นำหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน  หลักความสุจริตและ
โปร่งใส  หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมถึงการนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักความเสมอภาคในโอกาส  หลัก
ความสามารถ หลักความมั่นคงในอาชีพ หลักความเป็นกลางทางการเมือง  และสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีคือ  
หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร  ประกอบด้วย  พรหมวิหาร4  อคติ 4 สังคหวัตถุ 4 ฯลฯ รวมถึงหลักการทำงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้แก่  การเป็นข้าราชการที่ดี  มีความทันสมัย  
เปลี่ยนแปลงทันที  มุ่งผลสัมฤทธิ์ เรารักกัน เป็นแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้กำหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด  ภายใต้ฐานข้องมูลอัตรากำลังและบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้การ
บริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กำหนด  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปกระถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  โ ดย
กำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
  1.1 ดำเนินการศึกษาอัตรากำลังครู  เพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง  การกำหนดความต้องการ
รายวิชาทดแทนและจัดทำข้อมูล  เพ่ือการจัดทำแผนความต้องการครูขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปี 2558 - 2572 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในระยะยาว 



  1.2 ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 - 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
ในระยะปานกลาง 
  1.3 ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
ในระยะสั้น 
  1.4 ข้อมูลอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก ปี พ.ศ. 2561 
  1.5 สรุปวิชาเอกท่ีมีและควรมีในสถานศึกษา 
 
 2) การบริหารอัตรากำลัง 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.2 เมื่อมีอัตรากำลังว่างลง  ให้ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง แล้วแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดำเนินการสรรหาทันที 
  2.3 ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตรากำลัง  สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ที่
เว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  https://sites.google.com/site/roiet1person/  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
2 นโยบายการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
 การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานขั้นแรกในการจัดคนเข้าทำงาน         
การสรรหามีความสำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง  ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน          
ในองค์กรจะส่งผลองค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน  สำหรับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบัน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับในส่วนของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 เมื่อมีตำแหน่งว่างลง  ให้รีบดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง  มาตรฐานวิชาเอก และแจ้งให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสรรหาทันที 
  2.2 เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หรือหน่วยงานอ่ืน  ให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องทราบเพ่ือเข้ารับการ
สรรหา  รับการประเมินผลงานที่แต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ การเปลี่ยนตำแหน่ง 
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ  
โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  https://sites.google.com/site/roiet1person/ 
หรือเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน  ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  เช่น  คะแนนประเมินตาม
องคป์ระกอบการประเมิน  ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 

https://sites.google.com/site/roiet1person/
https://sites.google.com/site/roiet1person/


  2.3 การสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถเพ่ือเป็นทีมงานในการบริหารงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี  โดยได้ดำเนินการ
สรรหาผู้มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างทีมงานไอซีที ( ICT) โดยพิจารณาตามคุณลักษณะและความ
ต้องการของหน่วยงาน  โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นข้าราชการที่ดี ทันสมัย เปลี่ยนแปลงทันที มุ่งผลสัมฤทธิ์  
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด             
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  และสอดคล้อง 
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และภาระงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดย 
  3.1 ดำเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
  3.2 ศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการที่จำเป็น 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น  โดยใช้วิธีการ
ดำเนินการที่หลากหลายตามความต้องการจำเป็น  เช่น  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  การใช้สื่อ Social ในการพัฒนาคร ู
  3.4 การใช้สื่อ Social ในการพัฒนาครู ในการที่มีข้อจำกัด เช่น ความต้องการความเร่งด่วน ทั่วถึงและ
งบประมาณท่ีจำกัด 
 
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ           
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมี
การนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ และการให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งเสริมให้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงมีการ
จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติม  ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ได้แก่   
  4.1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  มีการจัดสวนหย่อมภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 
  4.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย  เช่น มีอาคาร มีอุปกรณ์ช่วยการทำงานที่ทันสมัย  เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบครัน 
  4.3 มีเครื่องดื่มไว้บริการ 
  4.4 มีการจัดกู้ยืมเงินสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1               

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งผลงาน
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน  การประเมินต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน  มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้
ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด  โดย 
  5.1 การประเมินผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โดยกำหนดให้มีการประเมิน ดังนี้ 
   5.1.1 มีประกาศแจ้งรอบการประเมิน 
   5.1.2 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(1) (2) โดยแบ่งออกเป็น 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 
   ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมินในอง๕ประกอบด้านการสัมฤทธิ์
ของงาน  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้ำหนักของทั้งสององค์ประกอบในแบบสรุป ส่วนที่ 
2 นี้ ยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย  สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยให้แนบท้ายแบบสรุปส่วนนี้ 
    - สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์         
ของงาน  โดยให้แนบท้ายแบบสรุป 
    - สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ให้นำมาจากแบบประเมิน
สมรรถนะ  โดยให้แนบท้ายแบบสรุป   
   ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
   ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน  ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน 
   ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการ
ประเมินแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นชอบ 
  5.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
กำหนด  พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ  และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่กำหนด  โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.3 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนอย่างส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย  โดยสร้าง
ความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตน เอง  ต่อหน่วยงานและ           
ผู้มารับบริการ โดย 



  6.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัดและเก็บออม  การรักษา
ระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  เป็นแบบอย่างที่มีในการดำรงตน  การมี
ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  6.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน  ได้แก่  มีความสุจริต  รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่  ทำงานเต็มความสามารถ  รวดเร็ว ขยัน  ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุง
งาน  ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด  ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  6.3 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ  ได้แก่  ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่           
ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค/ไม่เลือกปฏิบัติ  เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ        
แก่บุคคลทั่วไป  ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  รวดเร็ว ครบถ้วน  
ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  6.4 ดำเนินการตามโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

                 
          (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 


