
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
เร่ือง นโยบายการบริหารงานบุคคล

เพื่อให้การบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕:๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของทางราซการ พ.ศ. ๒๔๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฎีรูปบระเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ บี 
(พ.ค. ๒๔๖๑ ๒๔๘๐) และเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของ 
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and  Transparency A ssessm ent : ITA)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้

๑. ด้านวางแผนอัตรากำลังคนและกำหนดตำแหน่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

๑ .๑ เร่งรัต ติดตามและตรวจสอบการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังของช้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อประโยซบในการบรรจุและแต่งตั้ง

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนนให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา ทั้งด้านปริมาณและ 
คุณภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ

๑.๓ จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งแผนระยะสั้น (แผนระยะเวลา ๑ปี) และ แผนระยะยาว(แผนระยะเวลา ๑๐ปี)

๑.๔ เกลี่ยอัตรากำลังชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษวในสังกัดทุคแห่ง 
มีอัตรากำลังในสัดส่วนที่ใกล้เคียง เพื่อประโยฃนัต่อการบริหารจัดการศึกษา

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 
สูงข้ึน หรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามสายงานของตนเอง

๑.๖ กำกับ ติดตามการประเมินให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขดพื้นที่ 
การศึกษามีวิหยฐานะชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.ค-ค.กำหนด



๒. ด้านการลรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ที่เนินคนดี คนเก่ง เข้าปฏิบ้ตงานตามภารกิจในสถานศึกษา 

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนินไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การคัดเลือก ตามวิธีการและหลักสูตรใน 
การคัดเลือกบุคคลหรือข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราขการ 
ครูและบุคลากรท'1งการคึกษาตำแหน่ง ต่าง  ๆ ด้วยความบริสุทธิ๋และเนินธรรม ตลอดจนให้สอดคล้องกับ 
เจตนารมณ์แห่งพระราซกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี 
แนวทางการดำเนินการดังนี้

๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๑) ตรวจสอบข้อมูล ตำแหน่งว่าง อัตราเงินเดือน อัตรากำลัง และวิชาเอกที่ด้องการจำเนินของ 

สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาเอก เสนอ กคจ. เพื่อชอใข้อัตราว่างดังกล่าว สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามขั้นตอน 
(๒) ให้ความร่วมมือในการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามที่ กศจ.ขอความร่วมมือ 
(๓) เสนอ กศจ.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย 

๒.๒ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
(๑) ตรวจสอบข้อมูล ตำแหน่งว่าง งบประมาณ และอัตรากำลัง
(๒) ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ท่ี ก ค.ศ. และสพฐ.กำหนด โดย 

คณะกรรมการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลกำหนด ด้วยความโปร่งใสและเนินธรรม เนินโปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๓ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) ตรวจสอบข้อมูล ตำแหน่งว่าง อัตราเงินเดือน อัตรากำลัง เสนอ กศจ. เพื่อขอใข้อัตราว่าง 

ดังกล่าว สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามขั้นตอนกระบวนการที่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด
(๒) ให้ความร่วมมือในการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามที่ กศจ.ขอความร่วมมือ

๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อย่างหลายหลาย ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใด้มีการจัดทำ 
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เนินแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสามารถรองรับการ 
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาตร้ชาติ ๒๐ นิ (พ.ค.๒๔๖๑ -  ๒๔๘๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความถนัดชองตนเอง 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
๓.๒ กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคดล 

ID Plan (Individual D evelopm ent Plan)
๓.๓ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความจำเนินต้องการของข้าราชการดรูและทุดลากร 

ทางการศึกษา เพื่อเนินกรอบแนวทางในการพัฒนา



๓

๓.๔ ส่งเสริม สนับสบุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตาม 
ความต้องการซองบุคคลและสถานศึกษา

๓.๕ ส่งเสริม สนันสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา ด้วยระบบ 
Online ตามที่หน่วยงานกำหนด

๓.๖ ส่งเสริม สนับสบุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ไข้เทคโนโลยึ 
สารสนสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย

๓.๗ ส่งเสริมให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการคึกษามีความก้าวหน้าทางวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะทุกตำแหน่ง

๓.๘ ส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคล สร้างชุมซนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
งานให้เกิดประสิทธิภาพ

๔. ด้านการดูแลรักษา และธำรงไว้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรูงระบบ 

ฐานข้อมูลให้เน้นปีจจุบัน มีการประเมินผลการปฏิบัติราขการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราซการ 
และลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งทุกอัตรา เพื่อเน้นการยกย่องซมเชย และหรือมอบรางวัล ค่าตอบแทน เพ่ือให้ 
บุคลากรได้มีความตระหนัก รับผิดซอบในหน้าที่อย่างเต็มความรู้ และเต็มความสามารถ มีเจตคติที่ดีต'อหน่วยงาน 
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษาโดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

๔.๑ จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒ จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๓ แจ้งเวียน ประซาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การซอกำหนดตำแหน่งหรือวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

หรือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละตำแหน่งให้ทราบโดย 
ทั่วกัน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและเพื่อ 
ความก้าวหน้าในสายงานที่ต้องการ

๔.๔ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร อัตราว่าง ซองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งให้ 
ทราบโดยทั่วกัน เพื่อผู้สนใจทราบ และประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าสู่ตำแหน่ง ตามที่ตนเองต้องการ

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสบุน สร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าความสำคัญชองทรัพยากรบุคคลที่เน้นส่วน 
สำคัญชองการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างสรรค์พัฒนางานให้เน้นผลงาน 
เด่นสูเวทีการประกวดเชิงประจักษ์ การหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ 
ผลงานเด่น

๔.๖ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เข่น การมอบรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-Net สูงกว่า 
ระดับประเทศ ลาดับที่ ๑- ๑๐ ของเซตพื้นที่ รางวัลโรงเรียนที่มีผลการแข่งข้นศึลปทัตถกรรนระดัน‘ชนะเสิค 
ระดับชาติ รางวัลโรงเรียนต้นแบบ การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น



เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็น 
แบบอยางในการปฏิบัติงานแก่บุคคลอื่น

๔.๗ กำกับ ติดตามให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และพัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔.๘ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย ตลอดถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทราบ โดยการประชุมชี้แจง และแจงที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
พร้อมที่งแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ดำเนินการบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กำหนด ด้วยความโปร่งใสและ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งกำกับติดตาม 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคน บฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(นายปราโมทย์ ส่งสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงชลา เขต ๒


