
 

   ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๒ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

----------------------------- 

          เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๒  เป็นไป         
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พระราช 
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี(พ.ศ. 2561 -
2580)  และเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

         ๑. ด้านวางแผนอัตราก าลังคนและก าหนดต าแหน่ง 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต  ๒   ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน  

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และของสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีแนวทางการด าเนินการ
ดังนี้ 

๑.๑  เร่งรัด ติดตามและตรวจสอบการจัดท าข้อมูลอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง  

          1.2 ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา ทั้งด้านปริมาณและ  
คุณภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ 

          1.3 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ในส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาและสถานศึกษา  ทั้งแผนระยะสั้น (แผนระยะเวลา 1ปี) และ แผนระยะยาว(แผนระยะเวลา ๑๐ปี) 

    ๑.๔  เกลี่ยอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  
มีอัตราก าลังในสัดส่วนที่ใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา 
                    1.5 ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และเลื่อน      
วิทยฐานะ สูงขึ้น หรือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ตามสายงานของตนเอง 
           1.6 ก ากับ ติดตามการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ และ ช านาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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             2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
          ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ที่เป็นคนดี คนเก่ง เข้าปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษา 

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย  การคัดเลือก ตามวิธีการและหลักสูตรใน
การคัดเลือกบุคคลหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง ต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์และเป็นธรรม ตลอดจนให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยมีแนว
ทางการด าเนินการดังนี้ 
            2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
                  (1)  ตรวจสอบข้อมูล ต าแหน่งว่าง  อัตราเงินเดือน  อัตราก าลัง และวิชาเอกท่ีต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาเอก  เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อน
เสนอ กศจ. เพ่ือขอใช้อัตราว่างดังกล่าว สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามข้ันตอน  
                  (2) ให้ความร่วมมือในการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งตามที่ กศจ.ขอความ
ร่วมมือ 
                           (3) เสนอ กศจ.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับครู
ผู้ช่วย 
                    2.2 พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
                (1)  ตรวจสอบข้อมูล ต าแหน่งว่าง  งบประมาณ และอัตราก าลัง  
                (2) ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. และสพฐ.ก าหนด 
โดยคณะกรรมการที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง ตามข้ันตอนและกระบวนการที่ องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลก าหนด ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
                    2.3 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                (1)  ตรวจสอบข้อมูล ต าแหน่งว่าง  อัตราเงินเดือน  อัตราก าลัง   เสนอ กศจ.  เพ่ือขอใช้
อัตราว่างดังกล่าว  สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   ตามขั้นตอนกระบวนการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 
                         (2)  ใหค้วามร่วมมือในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งตามท่ีกศจ.  ขอความ
ร่วมมือ 

                   ๓. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินความส าเร็จของงาน อันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดรอบการประเมินด้วยวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับ
เป้าหมายที่วางไว้ ในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานก าหนด
ร่วมกันไว้ ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน   ดังนั้น การประเมินผลด้านการปฏิบิติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จีงด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และเสมอ
ภาค มุ่งเน้นระบบคุณธรรม ให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานใน 
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ด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน 
ภายใต้การสังเกต จดบันทึก และประเมินโดยผู้อ านวยการกลุ่ม , ผู้บังคับบัญชา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็น
ระบบ และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้  

  ๓.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อเริ่มรอบการ
ประเมิน 
  ๓.๒ ให้มีการจัดท าข้อตกลง , ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน แลผู้รับการ
ประเมิน และให้ผู้ประเมินติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน ตลอดทั้งการให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
  ๓.๓ ให้มีการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
         - ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ของปี
ถัดไป เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน  
                           - ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปี
เดียวกัน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
  ๓.๔ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา   
  ๓.๕ ให้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ทราบโดยทั่วกัน
ตลอดทั้งให้มัการแจ้งผลการประเมิน แจ้งร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้รับการประเมินทราบ 

          ๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อย่างหลายหลาย ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสามารถรองรับการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความถนัดของตนเอง โดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
           ๔.1 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
           ๔.2 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล   
ID Plan  (Individual Development Plan) 
           ๔.3 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นต้องการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา 
                    ๔.4  ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 
          ๔.5 ส่งเสริม  สนันสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา ด้วยระบบ 
Online ตามท่ีหน่วยงานก าหนด 



๔ 
 
                   ๔.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 
          ๔.7 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าทางวิทยฐานะและเลื่อน 
วิทยฐานะทุกต าแหน่ง 

         ๕. ด้านการดูแลรักษา และธ ารงไว้  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  มีการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งทุกอัตรา เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และหรือมอบรางวัล ค่าตอบแทน เพื่อให้ 
บุคลากรได้มีความตระหนัก  รับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความรู้ และเต็มความสามารถ มีเจตคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
         ๕.1 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ๕.2  จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   ๕.3  แจ้งเวยีน ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การขอก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะให้
สูงขึ้น หรือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละต าแหน่งให้ทราบ
โดยทั่วกัน  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายงานที่ต้องการ 
                   ๕.4 เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร  อัตราว่าง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือผู้สนใจทราบ และประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าสู่ต าแหน่ง ตามที่ตนเอง
ต้องการ 
                   ๕.5  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งกิจกรรม และผลงาน
ของตนเอง หรือของสถานศึกษาเข้าประกวดชิงรางวัล   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือให้รางวัล ค่าตอบแทน  แล้ว 
แต่กรณี 
                   ๕.6  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น การมอบรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ  O-Net        
สูงกว่าระดับประเทศ  ล าดับที่ 1- 10 ของเขตพ้ืนที่  รางวัลโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชนะเลิศ
ระดับชาติ  รางวัลโรงเรียนต้นแบบ  การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น   
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่บุคคลอ่ืน  
                  ๕.๗ ก ากับ ติดตามให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และพัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
 



๕ 
 
          ๕. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการ
รักษาวินัย ตลอดถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทราบ โดยการ
ประชุมชี้แจง และแจ้งที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๒  ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ก าหนด ด้วยความโปร่งใสและ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ก ากับติดตามให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ  ณ  วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 256๒   

                                                      
                                    (นายปราโมทย์  ส่งสิงห์) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๒ 
 

                         


