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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และ
สถานศึกษาในสังกัด  โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ "รู้ รับ 
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ  และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง   แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564)  ยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย  
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู 
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ  เพ่ือน า 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 

  ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

      วิสัยทัศน์ 
   “สร้างคนดี  มีปัญญา  พ่ึงพาตนเอง”  
 

      พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

ตามหลักสูตรคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
 

/3. ส่งเสริม 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญการในการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

      ค่านิยมองค์กร 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”  
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญยิ่งของการบริหารคนและ 
การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  “คน” นับว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด หากขาดบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะจัดการบริหารได้ดีเพียงใด หรือมีเงิน มีวัสดุสิ่งของมากเพียงใด หรือมีความ
เจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นในปัจจุบันมากเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะท าให้งาน 
ในหน่วยงานนั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ดังนั้น การบริหารงานที่ดี ต้องสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ
ที่จะรวบรวมพลังกาย ความสามารถและสติปัญญาที่จะท างานอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงก าหนดนโยบายการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  และสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ให้ความส าคัญกับบุคลากร ถือว่า 
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการปฏิบัติงาน ความส าเร็จ ความมั่นคงและยั่งยืนของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  บริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความ 
ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้อง  ตามแนวปฏิบัติ หนังสือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด และยังได้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ข้อ 4 หลักการ 6 ประการ ได้แก่   
           1)  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย และ 
เป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ  
ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
                      2)  หลักคุณธรรม  ได้แก่  การยึดหลักในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดหลักการนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน  เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 

/ 3) หลัก … 
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                      3)  หลักความโปร่งใส  ได้แก่  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
                      4)  หลักความมีส่วนร่วม  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ  หรืออ่ืน ๆ 
                      5)  หลักความรับผิดชอบ  ได้แก่  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่  ความส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจน
การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลงานการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุมค่า สร้างสรรค์สินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

 

3. ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

     3.1 งานธุรการ 
           งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  งานการประชุมประจ าเดือน  การรวบรวมระเบียบวาระ 

การประชุม เพ่ือน าเสนอ กศจ.ชัยภูมิ  การเบิกจ่ายวัสดุภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประสานงานกับกลุ่มงาน  
หน่วยงาน และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  การจัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงาน 
ที่รับผิดชอบ 
    3.2 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  อาท ิข้อมูลบุคลากร ครู นักเรียน และการจัดชั้นเรียน 
(10 มิถุนายน)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ  ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก  ข้อมูลจ านวนชั่วโมงการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  ข้อมูลความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ข้อมูลพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษา และจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากร 1 ปี และ 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา   
 

      3.3 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
           การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาคุณสมบัติ  
เอกสารหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด  โดยน าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  มาใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
 

      3.4 กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
          มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  การควบคุมการ
เกษียณอายุราชการ การจัดท าและปรับปรุงทะเบียนประวัติ  การขออนุญาตการลา  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอหนังสือรับรอง  การขออนุญาต
ลาอุปสมบท  การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ และการขอพระราชทางเพลิงศพ 

                 /การเลื่อน.. 
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          การเลื่อนเงินเดือน  เป็นการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงกว่าที่ได้รับอยู่ 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ  โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ความอุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบครึ่งปีที่
แล้วมาของข้าราชการผู้นั้น การเลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากข้ันตอนหนึ่ง ในกระบวนการบริหารงาน
บุคคล และเป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนเกี่ยวข้องโดยตรงตลอดชีวิตการรับราชการ อีกท้ังยังมีความหมาย และ 
มีความส าคัญต่อชีวิตการรับราชการหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านเกียรติ
ประวัติการรับราชการ หรือแม้แต่ในด้านที่จะช่วยด้านการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเลื่อน
เงินเดือนเป็นการตอบแทนผลของการปฏิบัติงานและความดีความชอบของข้าราชการที่ได้ปฏิบัติงานในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งเป็นการจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ       

         การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการ
ประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน โดยให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและ ภาระงานขั้นต่ า  โดยให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง
ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง และผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและ
บันทึกผลการประเมินไว้ ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จตามข้อตกลง เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับ
การประเมินทราบและประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

         การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอต้องเป็นผู้ประพฤติดี  
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และสาธารณชน  เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ  
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูง 
 

    3.5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  การลาศึกษาต่อ  
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น น าผลที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ดังนี้ 
       1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

    2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานพัฒนา 
บุคลากร 

     3) จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะ และวิทยาการต่างๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

     4) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาต่างๆ ให้บุคลากรทราบ และสมัครเข้าร่วม 
การอบรมพัฒนา 

          
         /5. ส่ง... 
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     5) ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุม กิจกรรม การอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ  

โดยมีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร คือ หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
    6) ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ 

พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
           7) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

         เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยค านึงถึงความประพฤติ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
           1) จัดกิจกรรมกีฬาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
สถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 
              2) คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
              3) คัดเลือกบุคลากรและหน่วยงาน  เพ่ือรับรางวัลสาขาต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน  
 

   ทั้งนี ้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้น าข้อมูลการได้รับรางวัล 
ในสาขาต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มาเป็นข้อพิจารณาในการให้บ าเหน็จ
ความชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ ในการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง  
นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงาน  ความอุตสาหะ  ความประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการ และการปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการโดยคณะบุคคล  อยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรม 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

      ประกาศ ณ วันที ่ 2  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 

       
 

(นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์) 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


