นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 พระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิ จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองวับภำรกิจตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับกำร
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ง ใส่ ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จึงกำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพ ยำกรบุ ค คลเพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทำงในกำรบริห ำรงำนบุ ค คลในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดำเนินกำรวำงแผนอัตรำกำลังคนในสถำนศึกษำ และใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้
สอดคล้องตำมภำรกิจของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทำแผนอัตรำกำลังเพื่อใช้ในกำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รองรับต่อภำรกิจของสถำนศึกษำที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ
และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2 จัดทำแผนกำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในกำรสรรหำบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.3 จัดทำแผนกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนดเดิม (ตำม ว.17) เพื่อสิทธิประโยชน์และควำมก้ำวหน้ำ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
2. ด้านการสรรหา (Recruitment)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลดำเนินกำรแสวงหำบุคคลตำมคุณลักษณะที่กำหนด และ
เลือกสรรคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติภำรกิจของสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 38 และแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580)

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ประสำนและร่วมมือกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดทำและดำเนินกำรสรรหำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำรให้ทันต่อกำร
เปลีย่ นแปลงหรือกำรสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตรำว่ำงที่สำมำรถใช้ได้ในสถำนศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38
2.2 ดำเนินกำรสรรหำโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
1.) ประสำนสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุโขทัย
ตำก หรือ กศจ.ข้ำงเคียง (สำหรับข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ) หรือบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
สพฐ. หรือสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38
ค. (2)) โดยทั้งนี้ คำนึงถึงควำมต้องกำรขำดแคลนและมำตรฐำนวิชำเอกของสถำนศึกษำที่มีอัตรำ
ว่ำงอย่ำงแท้จริง
2.) ประกำศรับย้ำย/รับโอน ให้เป็นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. โดย
ดำเนินกำรตำมปฏิทินที่ สพฐ.กำหนดเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
3.) ประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว และประกำศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยประกำศทำงเว็บไซต์ และ
ประชำสัมพันธ์ไปยังสถำนศึกษำในสังกัด และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น ๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้
และเข้ำถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำ และเลือกสรรจำกผู้มีควำมสำมำรถและ
หลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถเลือกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นคนดีสอดคล้องตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน
3. ด้านการพัฒนา (Development)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดำเนินกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร เตรียมควำมพร้อมของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลำกหลำยตำมวิธีกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้สำมำรถรองรับ
ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 แผนกำรปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีให้สอดคล้องตำมควำมจำเป็น
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในสังกัด
3.2 จัดทำข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคล (Training and Development
Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละตำแหน่ง

3.3 นำระบบสำรสนเทศเพื่อยกระดับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มำใช้เป็นระบบงำน
พัฒนำบุคคล (Human Resource Development System : HRDS)
3.4 ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพัฒนำตนเองด้วยแผนพัฒนำรำยบุคคล (E-IDP) ผ่ำนระบบ
HRDS
3.5 จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสังกัดที่มีต่อกำรพัฒนำ
4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีแผนกลยุทธด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดทำเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แผนกำรสรรหำบุคคลไปดำรงตำแหน่งทำงกำรบริหำร ปรับปรุงระบบ
ฐำนข้อมูลบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจำ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ และยกย่องชมเชยบุคลกร เพื่อให้
บุคลำกรเกิดควำมผูกพันต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทำ ดำเนินกำร และรำยงำนผลตำมแผนกลยุทธด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4.2 จัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนแจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัดรับทรำบ
4.3 จัดทำและประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลไปดำรงตำแหน่งที่ว่ำง เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรสูญเสียบุคลำกรเนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรในแต่ละปี
4.4 ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (Departmental
Personnel Information System : DPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
4.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลำกร เช่น กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น กำรคัดเลือก
บุคคลและหน่วยงำนต้นแบบ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรัก ผูกพันระหว่ำงบุคลำกรกับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และบุคลำกรที่ประพฤติดีสมควรแก่กำรเป็นแบบอย่ำงได้
4.6 เสริมสร้ำงและให้ควำมรู้เกี่ยววินับและกำรรักษำวินัย เช่น ให้ควำมรู้ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงเกี่ยวกับวินับและกำรรักษำวินัยในโรงเรียน และในกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.7 ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำช เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และสพฐ.กำหนดพร้อมทั้งให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลุกจ้ำง
ประจำ และเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมช่วงเวลำที่กฎหมำยกำหนด หำกมี
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำหรือพนักงำนรำชกำรร้องเรียน ร้องขอควำมเป็นธรรมให้รวบรวมและ
รีบนำเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยด่วน

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องร่วมมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อย่ำงเป็นระบบ แจ้งให้บุคลำกรเข้ำถึงช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยำบรรณ
วิชำชีพครูหำกผู้ใต้บังคับบัญชำกระทำควำมผิดหรือทุจริตให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว
5.2 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่ งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่ำง ๆ ต้องประกำศทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และแจ้งเวียนทำงระบบ My Office เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรรับสมัครได้อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน
5.3 กำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่ำง ๆ จะยึดถือ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประโยชน์สูงสุดที่รำชกำรจะได้รับเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือก
ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รำยงำนผลกำรดำเนินตำมนโยบำยดังกล่ำวเพื่อเผยแพร่
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบเป็นประจำทุกปี
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