
 

 

         ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 
     เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

------------------------------------------ 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 (2561 -
2580)  นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิสัยทัศน์ประไทย “ประเทศไทย มีความมันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จุดเน้นที่ส าคัญนโยบายนี้ คือกระจายอ านาจการจัดการศึกษา        
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปถึงด้าน
บริหารงานบุคคล และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3  ในการนี้ได้พิจารณา
ก าหนดให้โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักการมีส่วนร่วม       
ของสาธารณชนหลักความสุจริตและโปร่งใส  หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจนหลักประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเขตพ้ืนที่”ครูมุ่งมั่น ปั้นคุณภาพ” (ค านึงถึงนโยบาย
โรงเรียน/ส านักงาน คุณภาพ คือคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพครูบุคลากร คุณภาพนักเรียน ) และค่านิยม
ร่วม FIT ประกอบด้วย F=Fairness(ยุติธรรม)  I=Integrity (ซื่อสัตย์)  T=Team practice(ปฏิบัติเป็นทีม)  
เป็นแนวทางในการด าเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ก าหนดนโยบายด้านการ
วางแผนอัตราก าลัง  เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคน ในทุกประเภท  ในทุกต าแหน่ง 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ มาตรการการบริการจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565) และเกณฑ์อัตราก าลัง 
                                                                                        /ที่ ก.ค.ศ. ... 
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ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  และสถานศึกษาในสังกัด      
โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้  

1.) การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  
1.1 ด าเนินการศึกษาอัตราก าลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลังการก าหนดความ

ต้องการรายวิชาทดแทนและจัดท าข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนความต้องการผูกพันพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสามปี 2562 ถึง 2567 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการและขณะก่อนทางการศึกษาในสังกัด ในระยะยาว  

1.2 ด าเนินการจัดแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึง 2567 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในระยะปานกลาง  

1.3 ด าเนินการจัดแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ถึง 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ในระยะสั้น 

1.4  ข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก ปี พ.ศ. 2564 
1.5  สรุปวิชาเอกท่ีมีและควรมีในสถานศึกษา 

2.)  การบริหารอัตราก าลัง 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้การบริหารอัตราก าลัง  
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปตามระเบียบ 
      และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
      ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   และสถานศึกษาในสังกัด 
2.2 เมื่อมีอัตราก าลังว่างลงให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังแล้ว แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
      ขอนแก่น  ด าเนินการสรรหาตามกรอบและระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2.3 ข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการวางแผนอัตราก าลัง สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ที่ 
      กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   

 2.  นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
   การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานแรกในการจัดคน เข้าท างาน
การสรรหาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ส าหรับการหาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ด าเนินการส าหรับในส่วนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ด าเนินการดังนี้ 
         / 2.1 เมื่อมี ... 
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 2.1 เมื่อมีต าแหน่งว่างลงให้รีบด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้งให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการสรรหาตามกรอบและระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 2.2 เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
อนุมัต ิจัดการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง แล้วจัดท าประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพ่ือแจ้ง
หน่วยงานอื่นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้ารับการสรรหารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารง
ต าแหน่ง ที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ และแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
          2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่า
เทียมตามองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง เช่น คะแนนประเมินตามให้ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 2.4 การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นทีมงานในการบริหารงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีโดย โดย
พิจารณาตามลักษณะและความต้องการของสถานศึกษาหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้ที่
ได้รับการพิจารณากรณีครูผู้สอน ต้องตรงตามวิชาเอกท่ีสถานศึกษาขาดแคลน รวมถึงต้องเป็นข้าราชการ
เป็นทั้งคนด ีคนเก่ง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และมีอุดมการณ์ในการที่จะเป็นข้าราชการที่ดีตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณและสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาระงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   โดย 
 3.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

           /3.2 ศึกษา ... 
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3.2 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการความจ าเป็น ในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการ จ าเป็น และเหมาะสม 

3.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้สูงขึ้นโดยใช้
วิธีการด าเนินการที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็น เช่นการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรการ พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น การใช้สื่อ  Social  ในการพัฒนาครู 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีนโยบายแผนงานโครงการและ
มาตรการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยที่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน และบรรยากาศการท างาน
ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ และการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว รวมถึงมีการจัดสวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการได้แก่ 

4.1  การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานมีการจัดสวนหย่อมภายในอาคาร และบริเวณโดย 
       รอบอาคาร 
4.2  มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอาคาร  One Stop Sevice   มีอุปกรณ์การท างาน 
       ที่ทันสมัย  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์  มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการที่เพียงพอ 
4.3  มีเครื่องดื่มไว้บริการฟรี 
4.4  มีกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติภัยในสังกัด 

ฯ ลฯ 

5. นโยบายการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
        การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง 
ๆทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการปฏิบัตงิานภายในเวลาที่ก าหนด การ
ประเมินต้องอยู่บนพื้นฐานที่เป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน และเกณฑ์การประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้เป็นท าโดยทั่วกัน การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้ด าเนินการ
ประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  

5.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
ก าหนดพร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุครากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
          /ลูกจ้าง ... 
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ลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.3  ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ราชการ 

6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ให้ความส าคัญอย่างมากในการ

ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน ให้คุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยสร้าง
ความตระหนักปลุกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย ต่อตนเอง หน่วยงาน    
และผู้มารับบริการ ดังนี้ 

6.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย ต่อตนเองโดยสร้างความตระหนักถึง 
                ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง  ขยนัหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ การประหยัด  
                และเก็บออม การรักษาระเบียบ วินัยและเคารพกฎหมาย  การปฏิบัติตามคุณธรรม ตามหลัก 
                ศาสนา  เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน การมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา      
                พระมหากษัตริย์  

6.2 การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก ่มีความสุจริต          
      รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ท างานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา  
       มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงงาน การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของทางราชการ 
       อย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
6.3 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการได้แก่ให้ความเป็นธรรมให้บริการแก่ 
      ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค/ไม่เลือกปฏิบัติ เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตน 
      ให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป    ละเว้นการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  การให้ข้อมูล 
      ข่าวสารอย่างครบถ้วน  ทันเหตุการณ์ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
6.4 ด าเนินการโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 
       5  ประการ  คือมีทักษะกระบวนการคิด  วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง              

        และมีจิตสาธารณะ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

  



 

 

 

 

 

 


