
การด าเนินการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
          1.1 วางแผนอัตราก าลังและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้อง          
กับความต้องการจ าเป็นตามพันธกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา  

                     1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลการสอนตามมาตรฐานวิชาเอก ตามกรอบโครงสร้างของหลักสูตร 
และจัดท าฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล เพ่ือใช้ในการบริหารอัตราก าลัง 
          1.3 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง        
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          1.4 ติดตามการใช้อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

 ผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
 1. ไดม้ีการส ารวจข้อมูลสภาพอัตราก าลัง และไดจ้ัดท าปริมาณงานของสถานศึกษา (ข้อมูล 10 มิถุนายน) 
 2. ไดจ้ัดท าข้อมูลการสอนของครู (รายบุคคล) 
 3. ได้จัดท าแบบรายงานข้อมูลการสอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก และ 

ตามกรอบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4. ได้ส ารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 5. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ไดเ้กลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง 

ชั่วคราว ตามความขาดแคลนและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังฯ 
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2. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  

         2.1 ด าเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
         2.2 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู ่   
กับการเป็นคนดี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส              
         2.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้ทราบโดยทั่วกันในหลายช่องทาง 
         2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครบถ้วนตามองค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ผลการด าเนินการตามนโยบายด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  
 1. แจ้งต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สายงานผู้บริหาร 

สถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพ่ือใช้ในการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน ขอใช้บัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ และส าหรับการย้าย หรือโอน ในการทดแทนอัตราว่างตามสภาพอัตราก าลังที่ไม่เกินเกณฑ์ตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด  

 2. สรรหาและคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์ (ทุนสควค.) โดยด าเนินการตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

 3. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ทุนสควค.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
        4. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว 

 5. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว 
 6. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว ตามอัตราว่าง โดยการสอบ 

คัดเลือก และการขอใช้บัญชีจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน  
 7. ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว  
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามภารกิจ และด าเนินการตามกระบวนการและ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 9. จัดท าค าสั่งจ้าง และสัญญาการจ้างพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว 
 10.ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากการคัดเลือก จากการสอบแข่งขัน การย้าย หรือโอน ไปยัง 

สถานศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
            3.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนา เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา 
          3.2 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้เป็นไป       
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
          3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
ลูกจ้างประจ า 
          3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น โดยใช้วิธีการ             
ที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็น 
 
ผลการด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2563 
 2. มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  

และอัตราจ้างชั่วคราว 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาต่อภายในประเทศ และได้รับการสนับสนุน 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา   
ณ ต่างประเทศ 

 4. หน่วยงาน/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ เช่น 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีศรีสงขลา รางวัลครูดีในดวงใจ 
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4. นโยบายด้านการสร้างทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นของบุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค.(2) 
    

ผลการด าเนินการตามนโยบายด้านการสร้างทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 1. ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2554 ตามหลักเกณฑ์       
ว 13/2556 และตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560  
          2. จัดท าแนวปฏิบัติในการเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ตามหลักเกณฑ์ 
ว 10/2554 และตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
          3. จัดท ากรอบระยะเวลาในการด าเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและ   
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
          4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน เอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
          5. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะทุกสายงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด/กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
         6. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีและ     
เลื่อนวิทยฐานะ 
         7. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมในโอกาสที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกสายงาน  
        8. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเสนอขอปรับชั้นงาน และเปลี่ยนต าแหน่งของลูกจ้างประจ า 
        9. ส ารวจรายชื่อลูกจ้างประจ าที่จะขอปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน 
       10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมการประเมินผลงานลูกจ้างประจ า                  
ที่จะขอปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน  
       11. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
      12. ประเมินผลงานโดยคณะกรรมการเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร    
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
 

************************************* 



 
5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
            5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีการ
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

   5.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน 

   5.3 ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่ เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ             
เกิดประสิทธิผล และตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 

   5.4  ผู้บังคับบัญชา ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

          
การด าเนินการตามนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 1. มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามมาตรฐานต าแหน่ง และ 
สายบังคับบัญชา 

 2. ไดจ้ัดท าประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 3. ไดแ้จ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในกาประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ทราบโดยทั่วกัน 

 4. ไดจ้ัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ 
เลื่อนเงินเดือน 

 5. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตามรูปแบบที่ก าหนด ในแต่ละสายงาน/ต าแหน่ง 

 6. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง/พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับส านักงาน 
เขตพ้ืนที ่ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด 

 7. ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

************************************* 
 
 



 
6. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
              6.1 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว     
                   6.2 สร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย       
ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อผู้มารับบริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว     
 
การด าเนินการตามนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

 1. ได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องวินัยและการรักษา 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการครูที่ดี เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2563 

 2. ได้มีหนังสือแจ้งก าชับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู 
ในสถานศึกษา ให้เสริมสร้าง พัฒนา ให้ข้าราชการครูมีวินัย และเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิด
การกระท าผิดวินัย 

 3. ได้สร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงาน 
ในฐานะข้าราชการที่ดี โดยการรวบรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช ไว้ให้บุคลากรในสังกัด ได้ศึกษาและเป็นข้อคิด เตือนสติ ตลอดจนเป็นหลักในการปฏิบัติงาน    
บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
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