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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------------------------ 
 เพ่ือให้ภารกิจการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนก าลังคน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังคน

เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด 
ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคนและบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสถานศึกษาในสังกัด โดยก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

๑.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
๑.๑.1 ด าเนินการศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความต้องการรายวิชาเอกที่ควรมีในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล และจัดท าเป็นแผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป 

๑.1.๒ จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อใช้เป็นคู่มือ/แนวทาง
ในการปฏิบัติงานประจ าปี และเพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๑.1.3 จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑.1.4 จัดท าวิชาเอกท่ีมีและควรมีในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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1.๒ การบริหารอัตราก าลัง 
1.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
และสถานศึกษาในสังกัด 

1.๒.๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังเพ่ือด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ า เกณฑ์ทั้งต าแหน่งว่าง
และต าแหน่งที่มีคนครอง (โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา พิจารณา 

1.๒.๓ กรณีเมื่อมีอัตราก าลังว่างลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้มีการด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง
แล้วแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้อัตราก าลังทดแทน 

1.2.4 ให้มีการตรวจสอบ และจัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
และสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตราก าลังได้ที่ฐานข้อมูลกลางของกลุ่มบริหารบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

1.2.5 ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ ตามที่ได้รับ
จัดสรรอัตรา/งบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ก าหนดนโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง

เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สอดรับกับโครงสร้าง
และอัตราก าลัง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และเป็นธรรม สอดรับตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมท าการสรรหาเชิงรุกด้วยการเพิ่มช่องทางการสรรหาหลากหลาย เพื่อการเข้าถึงผู้สมัคร
ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้  
ไม่เพียงให้ความส าคัญกับการสรรหาคนดี คนเก่ง มาร่วมงาน แต่ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนที่มีอยู่ 
ให้มีความเป็นเลิศในการท างาน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงทุกคนจะได้รับ
การปลูกฝังให้มีความตระหนัก ในการเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อองค์กร
และประเทศชาติซึ่งสอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา   

๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร อันเป็นการเตรียมความพร้อมของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้      

 3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 

 3.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
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 ๓.3 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการและความจ าเป็น 
 3.4 น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา

บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง (Human Resource Development System : HRDS) 
 3.5 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS 
 ๓.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น  

โดยใช้วิธีการด าเนินการที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็น เช่น การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

 ๓.7 การใช้สื่อ Social ในการพัฒนาครู รวมถึงกรณีที่มีข้อจ ากัด ต้องการความเร่งด่วนทั่วถึง 
และงบประมาณที่จ ากัด เช่น การจัดอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์  

 3.8 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 

๔. นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ก าหนดนโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้า

ในสายอาชีพ โดยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาและประเมินสมรรถนะ ผลงาน และความประพฤติ 
เพ่ือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเหมาะสมในการเลื่อนระดับต าแหน่ง/เปลี่ยนต าแหน่งใหม่ 
รวมทั้งสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเรียนรู้ สามารถท างานได้หลากหลาย 
และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการรับหน้าที่ใหม่ ๆ ในอนาคต เช่น การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การเปลี่ยนต าแหน่ง และสายงาน ฯลฯ 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ก าหนดให้มีนโยบายด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิต มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 
โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  รวมถึง มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม  
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

 ๕.๑ มีการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในส านักงานให้มีความร่มรื่น 
สะอาดสวยงาม จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีการรักษาความ
สะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างสม่ าเสมอ 

 ๕.๒ จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีอุปกรณ์การท างานที่ทันสมัย เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไว้บริการที่เพียงพอ  

 ๕.๓ ให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคน  เช่น แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุ/มีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะ/ระดับที่สูงขั้น เป็นต้น 

 5.4 จัดให้มีเครื่องดื่ม เช่น น้ าดื่ม น้ าชา กาแฟ โอวัลติน อาหารว่าง ไว้บริการผู้มาปฏิบัติงาน 
และผู้มาติดต่อราชการ 

 
 
                                                                                                      /5.5 จัดให้มี… 



-4- 
 
 5.5 จัดให้มี เวร – ยาม ดูแลรักษาสถานที่ราชการทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือเพิ่มความ

ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาปฏิบัติราชการและผู้มาติดต่อราชการ 

๖. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 
 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานขั้นแรก

ในการจัดคนเข้าท างาน การสรรหามีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหา บุคคลผู้มีความสามารถ
เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  ส าหรับการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ด าเนินการ 
ส าหรับในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ด าเนินการดังนี้ 

 ๖.๑ เมื่อมีต าแหน่งข้าราชการว่างลงทุกกรณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ด าเนินการแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พิจารณาด าเนินการสรรหาโดยวิธีการสอบคัดเลือก/
แข่งขัน/ย้าย/โอน 

 6.2 ด าเนินการสรรหา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่อยู่ในอ านาจของส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื ่อ เล ือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ่ว ไป  โดยประกาศทางเว็บ ไซต์ ของส านักงาน พร้อม
ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึง
บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร จากผู้มีความรู้ความสามารถ 
ที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถสรรหาและเลือกสรร ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี 
สอดคล้องตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

๗. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ก าหนดนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณค่า
ต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบ
และมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดทุกคนให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง 
เลื่อนค่าตอบแทน และต่อสัญญาจ้าง ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงมีนโยบาย ดังนี้  

 ๗.๑ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วค ราวทุกโครงการ 
ตามที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ให้บุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ  
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 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน เพื่อ ประกอบ 
การประเมินของผู้บังคับบัญชา 

 7.3 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือยืนยันผลการประเมินก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา กรณีมีผลการประเมินระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ 
ให้แต่ละกลุ่มงานก าหนดแผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

 7.4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินทุกรายและประกาศยกย่อง
ผู้มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแบบอย่าง
ให้กับบุคลากรรายอ่ืน 

 ๗.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ก่อนน าเสนอผลการพิจารณาในส่วนของ
ข้าราชการไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อกศจ. พะเยา ต่อไป 

 ๗.6 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

๘. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก

ในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย โดยให้ความส าคัญอย่างมากในการส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรเป็นข้าราชการที่ดี โดยสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ ดังนี้ 

 ๘.๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึง 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และเก็บออม การรักษา
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน 
การมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ๘.๒ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย ต่อหน่วยงาน และผู้ร่วมงาน 
ได้แก่ การมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน 
ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากร
ของทางราชการอย่างคุ้มค่าใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด และที่ส าคัญพึงละเว้นการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
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 ๘.๓ การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ การให้ความเป็นธรรม

ต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน 
ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ให้ข่าวสาร ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และท่ีส าคัญคือละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

 ๘.๔ มีการด าเนินงานตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
มีคุณลักษณะส าคัญ ๕ ประการ อันได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 

 8.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ 
หรือสาธารณชน และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ 
เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมการกระท าความดีความชอบต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                    (นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 




