ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริ ห ารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการดาเนินงานที่มีความส าคัญขององค์กรและ
เกี่ย วข้องกับ บุ คลากรทั้งหมด ตั้งแต่การสรรหา คัด เลื อก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ตาแหน่งในการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น สามารถตอบสนองการดาเนินงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดาเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ว่า
“ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ เ ป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพ สร้ า งทุ น มนุ ษ ย์ ด้ ว ยนวั ต กรรม
น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากาลัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ ได้ ก าหนดนโยบายด้ า นการวางแผน
อัตรากาลั ง เพื่อรองรั บ การปฏิบั ติตามภารกิจของส านัก งานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธ ยมศึกษาสุ ริ นทร์ และ
สถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากาลังคนและบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
การบริ หาร อัตรากาลั งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ และสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด โดย
กาหนดให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
ดาเนินการศึกษาอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลังการกาหนดความ
ต้องการรายวิชาทดแทนและจัดทาข้อมูล เพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ทุกปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.2 การบริหารอัตรากาลัง
1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การ
บริหาร อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาในสังกัด
1.2.2 เมื่อมีอัตรากาลังว่างลง ให้ดาเนินการตรวจสอบอัตรากาลัง แล้วแจ้งสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ดาเนินการสรรหาทันที
1.2.3 ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตรากาลัง สามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวได้ที่ Cloud กลางกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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2. นโยบายการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานขั้นแรกในการจัดคนเข้า
ทางาน การสรรหามีความสาคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน สาหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็ นผู้ดาเนินการ
สาหรับในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดาเนินการดังนี้
2.1 เมื่อมีตาแหน่งว่างลง ให้รีบดาเนินการตรวจสอบอัตรากาลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้ง
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ดาเนินการสรรหาทันที
2.2 เมื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งประชาสัมพันธ์การดาเนินการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งตามประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้ารับการ
สรรหา รับ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ ดารงตาแหน่ง ที่สู งขึ้ นในตาแหน่งต่างๆ การเปลี่ยน
ตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ หรือช่องทาง
อื่นๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร ได้อย่างเท่าเทียมตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น
คะแนนประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด และแบบประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ.กาหนด
3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้อง
กับนโยบาย ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาระงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ โดย
3.1 ดาเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
3.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ความต้ อ งการ ความจ าเป็ นในการพัฒ นาของข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ตามความต้องการ จาเป็น
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น
โดยวิธีการดาเนินการที่หลากหลาย ตามความต้องการจาเป็น เช่น การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การใช้สื่อ Social ในการ
พัฒนาครู
3.4 การใช้สื่อ Social ในการพัฒนาครู ในการที่มีข้อจากัด เช่น ต้องการความเร่งด่วน ทั่วถึง
และงบประมาณที่จากัด
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4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุริ นทร์ ได้ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไป
บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และตามแนวทางการสรรหาพนักงาน
ราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการกระจายอานาจ ระบบคุณธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตสานึ กในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัยจรรยาบรรณ
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรที่บรรจุและแต่งตั้งแล้วปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น กระบวนการวั ด ผลทางการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คล
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กาหนดไว้
อย่างแน่นอน การประเมินต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การ
ประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ค วามเป็ น ธรรมโดยทั่ ว กั น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสังกัด โดยควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไป
ตามปฏิทินระยะเวลาที่กาหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
6. นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุริ นทร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของครู ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนเป็น
สาคัญ และผลจากความมุ่งมั่นดังกล่าวทาให้ครู นาประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญความ
เชี่ย วชาญ ผลงานที่เ กิดจากการปฏิบั ติห น้ าที่ในด้านจัดการเรีย นการสอน จัดทาเป็ นผลงานทางวิช าการ
เพื่อเสนอขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ดาเนินการให้ข้าราชการครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
หรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น อย่างถูกต้องทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด และเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นายสาเริง บุญโต)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

