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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

.......................................................... 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) อีกทั้งยังสอดรับกับ
ภารกิจของหน่วยงานในจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิจิตรปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวคิดและทิศทาง ในการบริหารจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) มากำหนดนโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโป่รงใสและมีคุณธรรม ดังนี้ 

วตัถปุระสงค ์
 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีความโป่รงใส 
และมีคุณธรรม 

วสิยัทัศน ์
 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 พันธกจิ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัยและทันเวลา 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และดำเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนอัตราและกำหนดตำแหน่ง 2) ด้านการบริหารอัตรากำลัง 3) ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4) ด้านบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 5) ด้านการพัฒนาบุคลกร  ดังนี้ 
            
             / ๑. ด้านการ.. 



-2- 
 
1. ดา้นการวางแผนอตัรากำลงัและกำหนดตำแหนง่และวทิยฐานะ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา และใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพ่ือสอดคล้องตามภารกิจของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับความต้องการอัตรากำลัง 
เพื่อจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน และใช้ในการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง 
 1.2 การบริหารอัตรากำลัง  
  1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  1.2.2 เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือได้รับการจัดสรรอัตรา ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง ดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิจิตร สำหรับตำแหน่งข้าราชการ เพ่ือดำเนินการสรรหาหรือเกลี่ยไปความความขาดของอัตรากำลัง 
  1.2.3 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากำลัง ความต้องการสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา 
สามารถตรวจสอบได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 1.3 การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 
            1.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา  
             1.3.2  นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             1.3.3 ดำเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตำแหน่ง กำหนด
ตำแหน่งเพิ่ม 
 

2. ดา้นการสรรหาและบรรจแุตง่ตั้ง 
 การสรรหาและบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เนื่องจากมีคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห งชาต ิ ฉบ ับ ท ี ่  19/2560 ลงว ันท ี ่  3 เมษายน 2560 เร ื ่อง การปฏ ิร ูปการศ ึกษาในภ ูม ิภาค  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ การแตงตั้งโยกยายหรือการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ให้พิจารณาสรรหา หรือ               
แตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถดวยความเปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนแกทางราชการ              
หรือโดยแตงตั้งคณะกรรมการเปนผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ผู มีอํานาจ             
สั่งบรรจุแตงตั้งฯ เปนดังนี้ 
 2.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  
 2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ              
ที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และในสถานศึกษา 
  
 

/2.3 สำนักงานเขต... 
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 2.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดําเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.4 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราว
ในสถานศึกษาทุกตําแหนง ยกเวนตําแหนงครูผูสอน บุคลากรวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร เจาหนาที่ธุรการ และ
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (อัตราจางชั่วคราว 

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.1  การประเมินผลการปฏิบัติราชการดําเนินการอยางเปนระบบและมีมาตรฐานแบบ เดียวกัน โดย         
มีเกณฑการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใหความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีการควบคุม กํากับดูแล          
ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ วิธีการ ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความเรียบรอยถูกตอง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกดั 
 3.2 ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา การเลื่อน
ขั้นคาจ้างลูกจางประจํา และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการดวยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและ ปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. ดานบาํเหนจ็ความชอบและทะเบยีนประวตัิ 
 4.1 จัดทําขอมูลเพื่อดําเนินการการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การเลื่อน
ขั้นคาจางลูกจ้างประจํา/คาตอบแทนพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด อยางเหมาะสมและ           
เปนธรรม เปนการบริหารผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับภารกิจในความรับผิดชอบและ พันธกิจขององคกร 
เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 4.2 จัดทำทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ตลอดจนบันทึก
การเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ ขอมูลพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ 
 4.3 ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน ตามท่ีกําหนดไว้ 
 4.4 ดําเนินการงานเครื่องราชอิสริยาภรณ ให้กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการในสังกัด ให้เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

5. ดา้นการพฒันาบคุลากร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดำเนินการวางแผนบุคลากรเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 5.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลาการประจำปีให้สอดคล้องตามความจำเป็น และความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
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 5.2 นำระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล  
 5.3 พัฒนาครูและบุคลากรการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ให้บริการกลุมงานที่มีหนาที่บริการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ด้วยความรวดเร็ว โปรงใสและเปนธรรม ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายระเบียบ ขอบังคบั กําหนดไว 
และจัดทําแผนผังในการดําเนินงานแตละขั้นตอนใหมีความชัดเจน  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

  (นายปัญญา  หาแก้ว) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


