
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง 

เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

--------------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกาศนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังให้
มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคนและ
บริหารอัตราก าลัง ระยะยาว ระยะสั้น สอดคล้องกับความขาดแคลนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ มีแนวทางดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
  1.1 ด าเนินการศึกษาอัตราก าลังเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความต้องการ
วิชาทดแทนและจัดท าข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนความต้องครูขั้นพ้ืนฐานใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  1.2 ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 - 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  1.3 ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 - 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  1.4 ข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก 
  1.5 มาตรฐานวิชาที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา 
  1.6 สรุปวิชาเอกท่ีมีและควรมีในสถานศึกษา 
  1.7 ข้อมูล BIG-DATA  
  1.8 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และวันที่ 10 พฤศจิกายน 



 2) นโยบายด้านการบริหารอัตราก าลัง 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.2 สถานศึกษาเมื่อมีอัตราก าลังว่างลง ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พิจารณา ตรวจสอบอัตราก าลังและความต้องการตามมาตรฐานวิชาเอกหรือตามความจ าเป็นของสถานศึกษาและ
รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2.3 เมื่อสถานศึกษารายงานต าแหน่งว่างและก าหนดวิชาเอก ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วแจ้ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองด าเนินการสรรหาทันที 
  2.4 ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตราก าลัง กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดท าเป็นE-
Book และอัพโหลดไว้ที่หน้า website ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดย
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยใช้กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาปฎิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาระงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดย 
  3.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  3.2 ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการการพัฒนาตามความต้องการและความจ าเป็น 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็น เช่น การเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ก าร
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การอนุญาตให้
ข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงาน 
  3.4 สนับสนุนการใช้สื่อ Social ในการพัฒนาครู รวมถึงกรณีที่มีข้อจ ากัด ต้องการความเร่งด่วน
และงบประมาณที่จ ากัด ผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ การประชุม การอบรมทางไกลระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 4. นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดเป้าหมายด้านการสร้างความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ โดยสนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้



สามารถก้าวหน้าโดยอาศัยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถก้าวหน้าได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
  4.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็ม จากครูผู้ช่วยเป็น ครู 
  4.2 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
  4.3 การเปลี่ยนต าแหน่งและสายงาน ฯลฯ การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายผู้สอนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา 
  4.4 การอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา อบรม ดูงาน 
 5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดให้มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงาน และบรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย
รูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึง มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้ 
  5.1 การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในการท างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เช่น 
  1) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
  3) จัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องาน ก่อนเข้าในพ้ืนที่ของสถานที่ท างาน 
และต้องไม่อนุญาตให้เข้า หากมีอุณหภูมิ ร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และต้องให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มา
ติดต่องาน พบแพทย์ทันท ี
  4) มีนโยบายให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติ หรือมีอาการสงสัยว่าจะป่วย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 หยุดอยู่บ้านอย่างน้อย 10 วัน 
  5) การจัดจุดล้างมือ พร้อมสบู่และน้ า จัดเจลแอลกอฮอร์ล้างมืออย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  6) มีการเพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ลูกบิด
ประตู ก๊อกน้ า สวิตซ์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มักมีผู้สัมผัส จ านวนมาก 
  5.2 การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ดูแลรักษาให้พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดอยู่เสมอ มี
การจัดสวนหย่อมภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มีความร่มรื่นสะอาดอยู่ เสมอ มีการจัดส่วนหย่อม
ภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มีความร่มรื่นสะอาดสวยงาม น่ามอง น่าปฏิบัติงาน 



  5.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอุปกรณ์การท างานที่ทันสมัย โต๊ะ เก้าอ้ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ทุกคน มี One Stop Service มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการที่เพียงพอ อ านวยความ
สะดวก มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
  5.4 ให้ความส าคัญกับข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เช่น มีการ์ดอวยพรวันเกิด
ให้ทุกคน การสนับสนุนการออม การจัดบริการเครื่องดื่มไว้บริการ (น้ า กาแฟ โอวัลตินฯลฯ) 
 6. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดนโยบายด้านการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นงานขั้นแรกในการจัดคน เข้าท างานการสรรหา       
มีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
จะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ส าหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกา ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองเป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ด าเนินการเมื่อมีต าแหน่งว่างลง ตามนโยบายการบริหารอัตราก าลังทันทีแล้วแจ้งให้
ศึกษาธิการจังหวัดระนองน าเสนอ กศจ.ระนอง ด าเนินการสรรหา ตามบทบาทหน้าที่ ด้วยวิธีที่หลากหลาย ดังนี้ 
  6.1 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กศจ.ระนองหรือ กศจ.ข้างเคียง โดยค านึงถึงความต้องการ   
ขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
  6.2 ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดย
ด าเนินการตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  6.3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทาง websiteและประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถและหลากหลาย 
เพ่ือให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน และไม่เป็นผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  6.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู
และบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดทราบ เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง หรือหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือ
เข้ารับการสรรหา รับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ การเปลี่ยน
ต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไป
บรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ทาง website ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และทาง Facebook กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถเข้าถึบงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนประเมินตาม
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 



และ/หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรือ ก.ค.ศ.ก าหนด เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระนองประชาสัมพันธ์ 
 7. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ก าหนดนโยบายด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่างานของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มี
คุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน การประเมินต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและ
มาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์กาประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรในสังกัด โดย 
  7.1 การประเมินผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยก าหนดให้มีการประเมิน ดังนี้ 
   7.1.1 มีการประกาศแถลงการณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   7.1.2 ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 38 ค.(1) 38 ค.(2) โดยแบ่งออกเป็น 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับ
การประเมิน 
   ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน ใช้เพ่ือกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและน้ าหนักของทั้งสององค์ประกอบในแบบสรุป 
ส่วนที่ 2 และยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยให้แนบท้ายแบบสรุปส่วนนี้ 
   - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น ามาจากแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุป 
   - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัตราชการ ให้น ามาจากแบบ
ประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุป 
   ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
   ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน 
   ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผล
การประเมินแผนพัฒนาผลการปฎิบัติราชการและให้ความเห็น 
  7.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด 
พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และ



การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.3 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่
 8. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ด าเนินการตามนโยบายด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย โดยให้ความส าคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรเป็ น
ข้าราชการที่ดี โดยสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง 
ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ โดย 
  8.1 ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่แสดง
เจตนารมณ์และค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  8.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึงความ
ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และการเก็บออม การรักษา
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน การมีความ
จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  8.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ท างานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ดูแล 
รักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  8.4 ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคล
ทั่วไป ละเว้นการับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 
  8.5 ด าเนินการโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 
ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
            ว่าที่ ร้อยตรี 
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