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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ
สถานศึกษาในสังกัด  โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ "รู้ รับ 
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ  และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2562 – 2564)  ยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย  
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579“
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่า งเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”   แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู  
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ 
(Train  The Trainer) ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ  เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิด
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จึงมีความจำเป็นและสำคัญ เพราะจะช่วยการบริหารจัดการภารกิจ
ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้  
  

 
     /ทิศทางการ... 
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ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

วิสัยทัศน์ 
   “สร้างคนดี  มีปัญญา  พ่ึงพาตนเอง”  
 

   พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

ตามหลักสูตรคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบท
ของพ้ืนที ่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญการในการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”  
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นภารกิจสำคัญยิ่งของการบริหารคนและการ
บริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  “คน” นับว่าเป็นทรัพยากรที ่สำคัญที ่สุด หากขาดบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะจัดการบริหารได้ดีเพียงใด หรือมีเงิน มีวัสดุสิ ่งของมากเพียงใด หรือมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นในปัจจุบันมากเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะทำให้งาน  
ในหน่วยงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ดังนั้น การบริหารงานที่ดี ต้องสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจ
ที ่จะรวบรวมพลังกาย ความสามารถและสติปัญญาที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื ่อให้ได้ผลงานที ่มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ
สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้ความสำคัญกับบุคลากร ถือว่าบุคลากร
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ ่งต่อการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ ความมั่นคงและยั่งยืนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  บริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความชัดเจน 
เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้อง  ตามแนวปฏิบัติ หนังสือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย   
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด และยังได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ข้อ 4 หลักการ 6 ประการ ได้แก่   

/ 1) หลัก … 
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           1)  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย และ 
เป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ  
ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 
                     2)  หลักคุณธรรม  ได้แก่  การยึดหลักในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดหลักการนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน  เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัยประจำชาติ 
 

                      3)  หลักความโปร่งใส  ได้แก่  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
                      4)  หลักความมีส่วนร่วม  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ  หรืออ่ืน ๆ 
                      5)  หลักความรับผิดชอบ  ได้แก่  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่  ความสำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจน
การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลงานการกระทำของตน 

6) หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุมค่า สร้างสรรค์สินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

 

3. ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

     3.1 งานธุรการ 
           งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  งานการประชุมประจำเดือน  การรวบรวมระเบียบวาระ 

การประชุม เพื่อนำเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ การเบิกจ่ายวัสดุภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ประสานงานกับกลุ่มงาน  หน่วยงาน และสถานศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล   การจัดทำสถิติ 
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
    3.2 กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
บุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  อาทิ ข้อมูลบุคลากร ครู นักเรียน และการจัดชั ้นเรียน  
(10 มิถุนายน)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ  ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก  ข้อมูลจำนวนชั่วโมงการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  ข้อมูลความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ข้อมูลพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษา และจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร 1 ปี และ 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา รวมถึงการมีและหรือเลื ่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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      3.3 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
           การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาคุณสมบัติ  
เอกสารหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยนำฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  มาใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ 
 

      3.4 กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
          มีขอบข่ายภารกิจเกี ่ยวกับการเลื ่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ  การควบคุมการ
เกษียณอายุราชการ การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ  การขออนุญาตการลา  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอหนังสือรับรอง  การขออนุญาต
ลาอุปสมบท  การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ และการขอพระราชทางเพลิงศพ 

          การเลื่อนเงินเดือน  เป็นการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงกว่าที่ได้รับอยู่ เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ  โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ความอุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา
ของข้าราชการผู้นั้น การเลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
และเป็นเรื ่องที่ข้าราชการทุกคนเกี่ยวข้องโดยตรงตลอดชีวิตการรับราชการ อีกทั้งยังมีความหมาย และ  
มีความสำคัญต่อชีวิตการรับราชการหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านเกียรติ
ประวัติการรับราชการ หรือแม้แต่ในด้านที่จะช่วยด้านการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเลื ่อน
เงินเดือนเป็นการตอบแทนผลของการปฏิบัติงานและความดีความชอบของข้าราชการที่ได้ปฏิบัติงานในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งเป็นการจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ       

         การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมิน
เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน   ให้ม ีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน โดยให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและ ภาระงานขั้นต่ำ  โดยให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง และผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและ
บันทึกผลการประเมินไว้ ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน  
เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ
ผลสำเร็จตามข้อตกลง เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับ
การประเมินทราบและประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน   
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

         การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอต้องเป็นผู้ประพฤติดี  
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และสาธารณชน  เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ  
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูง 
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  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดงานการงานบริหารบุคคล และการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือให้มีนวัตกรรมที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นข้อมูลในการบริหารอัตรากำลัง ในการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอำนาจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร
และระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
จึงดำเนินการเพื่อสนองนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2563 
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             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 


