
 
  

 

         

 

 
       

 
  

 
 

 
  

 

 
      
    

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธั ยมศึกษำ เขต 38

  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 พระรำชกฤษฎีกำว่ำ 
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองวับภำรกิจตำมแผนกำร 
ปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมท้ังให้สอดคล้องกับกำร 
ประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนบุคคลในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 38 ดังนี้

1. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนในสถำนศึกษำ และใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด เพื่อให้ 
สอดคล้องตำมภำรกิจของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38
แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี

  1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ รองรับต่อภำรกิจของสถำนศึกษำท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

  1.2 จัดท ำแผนกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 
สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งให้ 
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

  1.3 จัดท ำแผนกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนดเดิม (ตำม ว.17) เพ่ือสิทธิประโยชน์และควำมก้ำวหน้ำ 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด

2. ด้านการสรรหา (Recruitment)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรแสวงหำบุคคลตำมคุณลักษณะที่ก ำหนด และ

เลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติภำรกิจของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 38 และแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 ประสำนและร่วมมือกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำรให้ทันต่อกำร
เปลีย่นแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตรำว่ำงท่ีสำมำรถใช้ได้ในสถำนศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
 2.2 ด ำเนินกำรสรรหำโดยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
               1.) ประสำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุโขทัย 
ตำก หรือ กศจ.ข้ำงเคียง (ส ำหรับข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ 
สพฐ. หรือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 
ค. (2)) โดยท้ังนี้ ค ำนึงถึงควำมต้องกำรขำดแคลนและมำตรฐำนวิชำเอกของสถำนศึกษำท่ีมีอัตรำ
ว่ำงอย่ำงแท้จริง 
        2.) ประกำศรับย้ำย/รับโอน ให้เป็นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. โดย
ด ำเนินกำรตำมปฏิทินท่ี สพฐ.ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
       3.) ประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว และประกำศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยประกำศทำงเว็บไซต์ และ
ประชำสัมพันธ์ไปยังสถำนศึกษำในสังกัด และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอื่น ๆ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้
และเข้ำถึงบุคคลท่ัวไป หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       4.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำ และเลือกสรรจำกผู้มีควำมสำมำรถและ
หลำกหลำยเพ่ือให้สำมำรถเลือกผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นคนดีสอดคล้องตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน 
 3. ด้านการพัฒนา (Development) 
      กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร เตรียมควำมพร้อมของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง พัฒนำควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือท่ีหลำกหลำยตำมวิธีกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้สำมำรถรองรับ
ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 แผนกำรปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 3.1 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในสังกัด  
  3.2 จัดท ำข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล (Training and Development 
Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่ง 



 
 

 
 

  
  
 

 
 

  

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  3.3 น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มำใช้เป็นระบบงำน 
พัฒนำบุคคล (Human Resource Development System : HRDS)

  3.4 ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพัฒนำตนเองด้วยแผนพัฒนำรำยบุคคล (E-IDP) ผ่ำนระบบ 
HRDS

3.5 จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสังกัดที่มีต่อกำรพัฒนำ
4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีแผนกลยุทธด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดท ำเส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แผนกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ปรับปรุงระบบ 
ฐำนข้อมูลบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ กำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรท่ีมีประสิทธิภำพ และยกย่องชมเชยบุคลกร เพื่อให้ 
บุคลำกรเกิดควำมผูกพันต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี

  4.1 จัดท ำ ด ำเนินกำร และรำยงำนผลตำมแผนกลยุทธด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
รวมท้ังเผยแพร่ไว้ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำ

4.2 จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนแจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัดรับทรำบ
4.3 จัดท ำและประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือ

เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรสูญเสียบุคลำกรเนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรในแต่ละปี
  4.4 ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (Departmental 

Personnel Information System : DPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
  4.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลำกร เช่น กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น กำรคัดเลือก 

บุคคลและหน่วยงำนต้นแบบ เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรัก ผูกพันระหว่ำงบุคลำกรกับส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และบุคลำกรท่ีประพฤติดีสมควรแก่กำรเป็นแบบอย่ำงได้

  4.6 เสริมสร้ำงและให้ควำมรู้เกี่ยววินัยและกำรรักษำวินัย เช่น ให้ควำมรู้ข้ำรำชกำรและ 
ลูกจ้ำงเกี่ยวกับวินับและกำรรักษำวินัยในโรงเรียน และในกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและ 
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

  4.7 ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำช เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และสพฐ.ก ำหนดพร้อมท้ังให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลุกจ้ำง 
ประจ ำ และเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมช่วงเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด หำกมี 
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำนรำชกำรร้องเรียน ร้องขอควำมเป็นธรรมให้รวบรวมและ 
รีบน ำเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยด่วน 



 5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
     สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต้องร่วมมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อย่ำงเป็นระบบ แจ้งให้บุคลำกรเข้ำถึงช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
รวมท้ังควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 5.1 ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมท้ัง ควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยำบรรณ
วิชำชีพครูหำกผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำควำมผิดหรือทุจริตให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
 5.2 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ำรง
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นในต ำแหน่งต่ำง ๆ ต้องประกำศทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
และแจ้งเวียนทำงระบบ My Office เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรรับสมัครได้อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน 
 5.3 กำรพิจำรณำแต่งตั้งขำ้รำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นในต ำแหน่งต่ำง ๆ จะยึดถือ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประโยชน์สูงสุดที่รำชกำรจะได้รับเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือก 
 ท้ังนี้ ให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รำยงำนผลกำรด ำเนินตำมนโยบำยดังกล่ำวเพ่ือเผยแพร่ 
ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องรับทรำบเป็นประจ ำทุกปี 
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