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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 ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 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  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นภารกิจสำคัญยิ่งของการบริหารคนและการ
บริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  “คน” นับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของหน่วยงาน ยิ่งถ้าขาด
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถท่ีจะทำให้งานในหน่วยงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ดังนั้น การบริหารงานที่ดี 
ต้องสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่จะรวบรวมพลังกาย ความสามารถและสติปัญญาที่จะทำงาน
อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน นอกจากนี ้การบริหารงาน
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการกำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้นำหลักธรรมาภิบาล หลักความสุจริตและโปร่งใส รวมทั้งนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมั่นคงในอาชีพ เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     /สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และ
สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล คำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา และในสำนักงานเขต 

พื้นที ่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื ่อให้สอดคล้องตามภารกิจของ
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1  จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ปี 3 ปี และ ๑0 ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รองรับต่อการกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๘o) 
  1.2  จ ัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕65  เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 
 1.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรหางการศึกษา มีวิทยฐานะ และ
เลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน หรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามสายงานของตนเอง 
 1.4  กำกับ ติดตามการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

๒. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนด และเลือกสรรคนดี 

คนเก่ง คนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (๒๕๖1 - ๒๕๘๐) 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1   ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

ชั่วคราว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน  โดยสามารถนำอัตราว่างมาใช้ในสถานศึกษาได้
ทันทีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  2.2  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
    1)  แจ้งศึกษาธิการจังหวัด ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.ชัยภูมิ หรือ กศจ.
ใกล้เคียง (สำหรับข้าราชการครูในสถานศึกษา หรือบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ) โดยคำนึงถึงความ
ต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 

๒)  ให้ความร่วมมือในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามที่ กศจ. 
ขอความร่วมมือ 

3)  เสนอ กศจ.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
สำหรับครูผู้ช่วย 

4)  ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 
     /5)แต่งตั้ง... 
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            5)  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และหลากหลาย เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนที่สอดคล้องตามภารกิจ ของ
หน่วยงานและไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    6)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานศึกษาในสังกดั และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจ 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที ่มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดี และมีความผูกพันต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ   

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 จัดทำ ดำเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไชต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.2  ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่เมื่อรายงานตัว  เพ่ือส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
3.3 จัดทำและประกาศหลักเกณฑ์เละวิธีการสารหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเตรียม 

ความพร้อม รองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
3.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด หากมีข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 

                 4. ด้านการใช้ประโยชน์ 
 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิประสานและร่วมมือกันในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความ 
เสมอภาค  รวมทั้งควบคุม  กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

4.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรง 
ตำแหน่งที่สูงในตำแหน่งต่างๆ  ต้องประกาศทางเว็บไชต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งเวียนทาง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( AMSS++ )  เพื่อให้บุคลากรสามารถข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
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4.3  การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะดำเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดหรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดย
ยึดถือความรู้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิและข้าราชการ
จะได้รับ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

  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  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
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