
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่ม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ     
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency Assessment : ITA)  

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human  Resource  Planning) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินการ 

วางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง          
ในการบริหารอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับความต้อง และความขาดแคลนของสถานศึกษา  

1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้การบริหาร 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด          
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด   

1.3 ด าเนินการเกล่ียอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษา       
ท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้สอดคล้องกับนโยบาย
สภาพบริบทของสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.4 จัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล เพื่อใช้ในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล  

2. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการ 

แสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะท่ีก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา             
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561-2580)  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   

2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในต าแหน่งท่ีว่าง และเพียงพอ         
ต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และเป็นไปตามแนวทาง 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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2.2 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา ย้าย โอน ให้ทราบท่ัวกันทาง my office  และทางหน้า 
เว็บไซด์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา และหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังครบถ้วนตามองค์ประกอบ  
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. ด้านการพัฒนา (Development) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร  ด าเนินการวาง 

แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
3.1 จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามความ 

จ าเป็นและความต้องการในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  
3.2 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน 

ราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายและภาระงาน      
ของหน่วยงานในสังกัด   

3.3 ด าเนินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และอบรมพัฒนาบุคลากรใหม่ในสังกัด  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานในสังกัด   

3.4 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว  เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี   

4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีแผนกลยุทธ์ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหาร  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ีมีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อสถานท่ีท างาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 จัดท า ด าเนินการและรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
รวมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

     4.2  จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ   
     4.3  จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งท่ีว่าง           

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี   
4.4   ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล (P-Obec)         

ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยและตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
4.5   จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรท่ีมี          

ผลงานดีเด่น การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
4.6   เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและ 

ลูกจ้าง เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 
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4.7   ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด พร้อมท้ังการเล่ือนเงินเดือน    
ของข้าราชการ เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามช่วงเวลาท่ีก าหนด  

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยทุกกลุ่มภารกิจ         

ต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

5.1  ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ   
รวมท้ังมีการควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ  

5.2  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ัง (เล่ือน) ให้ด ารง 
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
และแจ้งเวียนทางระบบ My office เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

5.3  การพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือ  
ความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดท่ีราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  

  ท้ังนี้  กลุ่มบริหารงานบุคคล  รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ าทุกปี   

  จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน   

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    2   มีนาคม  พ.ศ. 2563    
 

                                                                

           (นางงามพิศ  ลวากร) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 


