
 



 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

………………………………………………………………….…. 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จงึกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 1. ด้านวางแผนกำลังคน 

    กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ปี และ 3 ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

  1.2 จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 เพ่ือใช้ในการสรรหาไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

  1.3 จัดทำแผนข้อมูลอัตราอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน           
เกินเกณฑ/์พอดีเกณฑ์/ขาดเกณฑ์ ความต้องการวิชาเอกขาดแคลนของสถานศึกษา วิชาเอกพ้ืนฐานที่โรงเรียนมัธยมพึง
มีในการจัดการเรียนการสอน และมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสภาพเป็นจริงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพ่ือสิทธิประโยชน์
และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 

 2. ด้านการสรรหา 
     กลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนดและเลือกสรรคนดี คนเก่งเพ่ือ

ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์และแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

    แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  หรือการทดแทน
กำลังคน โดยมุ่งเน้นใช้อัตราว่างที่มีในสถานศึกษา  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                                                                     /2.2 ดำเนินการ… 
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2.2  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลายเป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
 1) รับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยดำเนินการตามปฏิทินที ่สพฐ.กำหนด 
 ๒) สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/เลือกสรร/คัดเลือก/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยดำเนินการตามปฏิทินที ่
สพฐ.กำหนด 
 3) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ในกระบวนการสรรหา   ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลือกสรรพนักงานราชการ และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้ง
ภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองค์กรให้มีส่วนร่วม รวมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการเพ่ือความสุจริต โปร่งใส 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อม ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

     แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องตามความจำเป็น และความ

ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
  3.2 จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) 

เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 
  3.3 นำระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เป็นระบบงานพัฒนา บุคลากร

ในแต่ละตำแหน่ง ( Human Resource Development System : HRDS) 
  3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRD 

3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 
 

  4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลต้องดำเนินการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด   

    แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด 
พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำและการ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทิน/ระยะเวลาที่กำหนด  

/4.2 สนับสนุน... 
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  4.2 สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้มีนโยบาย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร มีนโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามาใช้ในการบริหาร ราชการ และการ
ให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงมี
การจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิม ซึ่งมีความเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการ 

     แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  5.1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน 

จัดทำโรงจอดรถ มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโต๊ะเก้าอ้ีใหม่ทุกคนในการปฏิบัติงาน 
  5.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องรับรองแขกผู้มาติดต่อราชการน้ำดื่มกาแฟไว้คอย บริการผู้มา

ติดต่อราชการ  
  5.3 ให้ความสำคัญกับบุคลากร ครอบครัวบุคลากร ในสังกัดทุกคน เช่น การร่วมแสดงความยินดี 

เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น คลอดบุตร การขึ้นบ้านใหม่ การไปให้กำลังใจบุคลากรในกรณีท่ีมีญาติในครอบครัวเสียชีวิต 
เป็นต้น 

 5.4 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการและลูกจ้าง ในกรณีมีเหตุที่มีความจำเป็น 

5.5 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการทำงานให้มีความสามัคคี และสร้างค่านิยมร่วม เช่น กิจกรรม 
เข้าแถวเข้ารพธงชาติ, กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมสำคัญทางศาสนา เป็นต้น  

5.6  จัดพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการบำนาญที่มาติดต่อราชการ 
 

6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู              

และบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงมี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณากลั่นกรอง และร่วมปฏิบัติงานอ่ืนกับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖0 ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

/แนวทาง... 
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แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๖.๑) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง ให้ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที ่ก.ค.ศ.กำหนด หากเป็นอัตราตำแหน่งว่างที่สามารถดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ดำเนินการประสานและแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือ
ดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโดยเร็ว 

 ๖.๒) กำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินงาน ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในการดำเนินงาน 
ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 ๖.๓)  ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดข้างเคียง (สำหรับ ข้าราชการครูในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)โดยคำนึงถึงความต้องการ ความขาด
แคลน และมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาท่ีมีอัตราว่างอย่างแท้จริงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้
ดำรงตำแหน่งครู 

๖.๔) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กำหนดนโนบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเน้น

เรื่องความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนด 

    แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  7.1) ดำเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2561 และแนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบริหารวงเงิน โดยคำนึงถึงการ
บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้ 

      (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
      (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือการ

คมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน) 
      (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงทั้งนี้ โดย

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 7.2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดทำประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ บริหารวงเงิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินเดือนการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 

      7.2.1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      7.2.2) การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
        7.2.2.1) การแบ่งกลุ่มเพ่ือการบริหารวงเงิน 

/7.2.2.2) การบริหาร... 
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          7.2.2.2) การบริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
  7.2.2.3) วงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการบริหารวงเงินข้าราชการและจากคณะ กรรมการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา 
  7.2.2.4) ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
  7.2.2.5) องค์ประกอบอ่ืน ๆ (แล้วแต่ความเหมาะสม) 
 

 8. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
รักษาวินัย โดยให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดี เนื่องจากงาน
ราชการเป็นการบริการสาธารณะ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จึงให้ความสำคัญกับการให้
บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อผู้มารับบริการ ดังนี้ 

   แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักให้ข้าราชการ 

ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

  8.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน โดยการสร้างความตระหนัก ให้
ข้าราชการในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานเต็มความสามารถท้ังในและนอกเวลาราชการ  
ด้วยความขยัน อดทน มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้มีคุณภาพมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  8.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อผู้มารับบริการ โดยการสร้างความตระหนัก ให้
ข้าราชการในสังกัดมีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ไว้คอยต้อนรับให้ความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ 

 8.4 จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์ 

  ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 

                                                                        
                                                                     (นายทวี  ทะนอก) 

                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 


