
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีความส าคัญขององค์กรและ

เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งในการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น สามารถตอบสนองการด าเนินงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์      ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ว่า      
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม          
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน
อัตราก าลัง เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ
สถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคนและบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้
การบริหาร อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษา ในสังกัด โดย
ก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
       ด าเนินการศึกษาอัตราก าลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลังการก าหนดความ
ต้องการรายวิชาทดแทนและจัดท าข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
  1.2 การบริหารอัตราก าลัง 
       1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การ
บริหาร อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาในสังกัด 
       1.2.2 เมื่อมีอัตราก าลังว่างลง ให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง แล้วแจ้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการสรรหาทันที 
       1.2.3 ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตราก าลัง สามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวได้ที่ Cloud กลางกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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2. นโยบายการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานขั้นแรกในการจัดคนเข้า
ท างาน การสรรหามีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ส าหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็ นผู้ด าเนินการ 
ส าหรับในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 เมื่อมีต าแหน่งว่างลง ให้รีบด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้ง
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการสรรหาทันที 
  2.2 เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเข้ารับการ
สรรหา รับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่ง ที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ การเปลี่ยน
ต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ หรือช่องทาง
อ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร ได้อย่างเท่าเทียมตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น  
คะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้อง
กับนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาสุรินทร์ โดย 
  3.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
  3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา ตามความต้องการ จ าเป็น 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น 
โดยวิธีการด าเนินการที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็น เช่น การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การใช้สื่อ Social ในการ
พัฒนาครู 
  3.4 การใช้สื่อ Social ในการพัฒนาครู ในการที่มีข้อจ ากัด เช่น ต้องการความเร่งด่วน ทั่วถึง
และงบประมาณที่จ ากัด 
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 4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไป 
บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตามแนวทางการสรรหาพนักงาน
ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  1. การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัยจรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรที่บรรจุและแต่งตั้งแล้วปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการวัดผลทางการปฏิบัติงานของบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างแน่นอน การประเมินต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสังกัด โดยควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไป
ตามปฏิทินระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 6. นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของครู ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และผลจากความมุ่งมั่นดังกล่าวท าให้ครู น าประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญความ
เชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านจัดการเรียนการสอน จัดท าเป็นผลงานทางวิชาการ      
เพ่ือเสนอขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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มัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการให้ข้าราชการครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
หรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น อย่างถูกต้องทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด และเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่    1    ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

 
(นายส าเริง  บุญโต) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์


