ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงกาหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ดังนี้
1. ด้านวางแผนกาลังคน
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา และในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจ
ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 1 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2 จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการสรรหาไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กาหนด เดิม (ตาม ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) และ ตาม ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
2. ด้านการสรรหา
กลุ่มบริหารงานบุคคลดาเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนดี
คนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้
ในสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
/2.2 ดาเนินการ....

-22.2 ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้
1) ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของ กศจ.มหาสารคาม หรือ กศจ. ข้างเคียง
(สาหรับข้าราชการครูในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยทั้งนี้ คานึงถึงความต้องการ
ความขาดแคลน และมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง
2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. กาหนด
โดยดาเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. กาหนด เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึง
บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร จากผู้มีความรู้ ความสามารถ
ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ด้านการพัฒนา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร
เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ
รองรับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ให้สอดคล้องตามความจาเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.2 จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Developmen
Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
3.3 นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคลากรในแต่ละตาแหน่ง (Human Resuorce Development System : HRDS)
3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRD
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด
โดยมีแนวปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. และ
/สพฐ.....

-3สพฐ. กาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามปฏิทิน/ระยะเวลาที่กาหนด
4.2 ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กาหนดให้มีนโยบาย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงาน และบรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนา
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ และการให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งเสริม
ให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการจัดสวัส ดิการและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพิ่มเพิ่ม ซึ่งมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ
อาคารสานักงาน จัดทาโรงจอดรถ มีอุปกรณ์การทางานที่ทันสมัย มีโต๊ะเก้าอี้ใหม่ทุกคนในการปฏิบัติงาน
5.2 มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องรับรองแขกผู้มาติดต่อราชการ น้าดื่ม กาแฟ
ไว้คอยบริการผู้มาติดต่อราชการ
5.3 ให้ความสาคัญกับบุคลากร ครอบครัวบุคลากร ในสังกัดทุกคน เช่น
การร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การคลอดบุตร ขึ้นบ้านใหม่ การไปให้กาลังใจบุคลากร
ในกรณีที่มีญาติในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น
5.4 จัดพื้นที่ในการอานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการบานาญในการมาติดต่อราชการ
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นโยบายด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย โดยให้ความสาคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องจากงานราชการเป็นการบริการสาธารณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงให้ความสาคัญกับการให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรมและ
การรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อผู้มารับบริการ ดังนี้
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินยั ต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนัก
ให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
6.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินยั ต่อหน่วยงาน โดยการสร้างความ
ตระหนักให้ข้าราชการในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทางานเต็มความสามารถทั้งในเวลา
ราชการ และนอกเวลาราชการ ด้วยความขยัน อดทน มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
/6.3 ส่งเสริม.....

6.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินยั ต่อผู้มารับบริการ โดยการสร้าง
ความตระหนักให้ข้าราชการในสังกัดมีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เป็นกันเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล
ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ไว้คอยต้อนรับให้ความสะดวกต่อผู้
มาติดต่อราชการ
ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อ
เผยแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นประจาทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1. ด้านวางแผนอัตรากาลัง
การวางแผนกาลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกาลังคนเป็นการล่วงหน้าว่า
ต้องการอัตรากาลังประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผนกาลังคนยัง
รวมไปถึงการเปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจานวนและประเภทบุคคลตรง
ตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นต้องตรงตามความจาเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อ
หน่ ว ยงานต้ อ งการ ดั งนั้ น การวางแผนก าลั ง คนส าหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการดาเนินการจัดอัตรากาลังคนให้เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษา ในตาแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
การวางแผนก าลัง คนส าหรับ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นอกจากจะต้ อ ง
สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานศึ กษาแล้ว ยัง ต้องวางแผนเพื่อ ใช้กาลัง คนให้ ได้ป ระโยชน์สู งสุดด้ ว ย
กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกาลังคนหรือเริ่มวางแผนกาลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากาลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ ภาพรวม
ของอัตรากาลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกั บสาขาวิชาที่ข้าราชการครู ที่
สาเร็จการศึ กษา พบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็น จานวนมาก ดัง นั้น การวางแผนก าลัง คนสาหรับ
ข้าราชการครูจึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจานวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา
2. ด้านการสรรหา
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรร
คนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 โดยยึด หลั กการกระจายอานาจ ระบบคุณ ธรรม และหลัก ธรรมาภิบ าล เพื่ อ ให้ การบริห ารมี ความ
คล่ องตั ว ในการปฏิ บั ติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบี ยบ แนวปฏิ บัติ เพื่ อตอบสนองนโยบายของแผนปฏิรู ป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรรหา มีขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวกับสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการ
คัดเลือกการย้าย/โอน เพื่อให้ได้มาซี่งบุคลากรทางการศึกษา
๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ดาเนินการวางแผนบุคลากรเตรียม
ความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒ นาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลาการประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.๒ นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS)
๓.๓ พัฒนาครูและบุคลกรการทางการศึกษาอย่ างเป็นระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น (TEPE Onlne) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง (Active Learning การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น

๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP)
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
๔. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดาเนินการสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพและสร้างเสริมขวัญกาลังใจ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนจะทาให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางานเพราะ
บุคลากรจะรู้ถึ งแนวทางความก้ าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่ง เหล่ านี้จะช่วยสร้างขวัญ และกาลัง ใจใน
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร และท าให้ บุ ค ลกรขยั น และตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ต นเองสามารถ
เจริญก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน/สายงานได้อย่างเหมาะสม
๔.2 จัด กิ จกรรมยกย่อ งเชิ ดชู เกี ยรติ ชมเชยบุ คลากร เช่ น การคัด เลื อกบุ คลากรที่มี ผ ลงานดี เด่ น
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่ง สม ความรู้ทักษะและสมรรถนะ
และเพื่อเสริมสร้างความรัก ผูกพัน ระหว่างบุคลากรกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1
๔.๓ ส่ งเสริ ม เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ เช่ น การเลื่ อ น โอน ย้ ายจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ผลงาน
ของบุคลากรที่ผ่านมา โดยบุคคลที่มี ผลงาน โดดเด่นควรจะได้รับโอกาสมากกว่า
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้กาหนดให้มีนโยบายด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงาน และบรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ และการให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการ ซึ่ งจะส่งเสริมให้ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเพิ่ม
ซึ่งมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษามหาสารคาม เขต 1 นโยบายด้ านการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และการรักษาวินัย โดยให้ความสาคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรเป็น
แบบอย่างที่ ดี เนื่องจากงานราชการเป็น การบริการสาธารณะ สานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จึงให้ความสาคัญกับการให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อ
ตนเอง ต่อหน่วยงานและต่อผู้มารับบริการ ดังนี้
6.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินยั ต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักให้ข้าราชการ
ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด
6.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินยั ต่อหน่วยงาน โดยการสร้างความตระหนักให้
ข้าราชการในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทางานเต็มความสามารถทั้งในเวลาราชการ และ
นอกเวลาราชการ ด้วยความขยัน อดทน มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้มีคุณภาพ มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

6.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อผู้มารับบริการ โดยการสร้างความตระหนักให้
ข้าราชการในสังกัดมีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เป็นกันเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้บริการด้วย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ไว้คอยต้อนรับให้ความสะดวกต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ
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