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ประกาศสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
--------------------------------------------------- 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
 ๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
  ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทดแทน 
การสูญเสียอัตรากำลัง สอบถามและกำหนดความต้องการรายวิชาเอกเพื่อทดแทน นำข้อมูลจำนวนนักเรียนมา
ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากำลังในสถานศึกษา และจัดทำข้อมูลแผนความต้องการครูของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารอัตรากำลังครูในระยะสั้น 
 ๑.๒ การบริหารอัตรากำลัง 
  ๑) จัดทำข้อมูลอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้านปริมาณและ
คุณภาพ ตามความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ  
ตามแนวทางดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
  ๒) จัดทำข้อมูลความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอก เพื่อใช้ในการสรรหา การเกลี่ยอัตรากำลัง 
ให้เพียงพอต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามความต้องการและความจำเป็น 
  ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังดำเนินการบริหารและเกลี่ยอัตรากำลังโดย 
เป็นไปตามแนวทางระเบียบหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อมูลความต้องการ  
ตามความขาดและความต้องการตามวิชาเอก 
  ๔) จัดทำข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อัตราจ้างทุกประเภทในสังกัด
เพื่อประกอบการบริหารอัตรากำลังบุคลากรในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้รองรับ
การประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำมาเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
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๒. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) 
 ๒.๑ ดำเนินการตามแผนหรือแนวทางตามที่  ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกำหนด ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
 ๒.๒ วางแผน และมีแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
 ๒.๓ ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อน
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๒.๔ ดำเนินการย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเรียกรับผลประโยชน์ 
 ๒.๕ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากการย้าย โอน การเลื่อนตำแหน่ง  
อย่างจริงจัง  
 ๒.๖ สรุปผลและรายงานผลการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำผลไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป 
 ๒.๗ ทบทวน ตรวจสอบการดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ป้องกันการทุจริตในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาระบบดำเนินงานให้ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๒.๘ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เสนอข้อคิดเห็นหรือแนวทางการพัฒนาการดำเนินการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

๓. ด้านการพัฒนา ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๓.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามแผนประจำปี สอดคล้องกับแนวทางและนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความจำเป็นต่อการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 ๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกประเภท เข้าร่วม
พัฒนาในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๓ จัดทำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทุกประเภทเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
ระบบเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกประเภททุกระดับ 
 ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการศึกษาต่อตามความ
ต้องการและประสานการจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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 ๓.๕ ส่งเสริม ให้การสนับสนุน คัดเลือก บุคลากรเข้าร่วมโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในประเภทต่าง ๆ 
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 4.1 กำหนดนโยบายให้กับสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุนเส้นทางการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 5.2 จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ระบบการทำงานเพื่อการบริหารงานและการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ การบำเพ็ญประโยชน์ 

6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6.1 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2562 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบริหาร
วงเงิน โดยคำนึงถึงการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้ 
   1) ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
   2) ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
   3) สถานศึกษาที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับ

ดีเด่น (อันดับ 1 – 5) 
   4) สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับดีเด่น (อันดับ 1 – 5) 
   5) สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประเมินพัฒนาการ ระดับดีเด่น (อันดับ 1-5) 
   6) สถานศึกษาที่มีผลการประเมินห้องเรียนยกกำลังสอง ระดับดีเด่น (อันดับ 1-5) 
   7) สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับชาติ 
   8) สถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง และมีผลงานในระดับดีมากขึ้นไป 
   9) สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผลงานในระดับดีมากขึ้นไป 
   10) ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
   11) ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลระดับภาค 
ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน และคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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7. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
 7.1 ประกาศมาตรการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
 7.2 ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และการรกัษาวินัย โดยสร้างความตระหนักรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

 ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการ
ดำเนินการตามนโยบาย เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกปี 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 
 
      (นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ)์ 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

 


