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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดมีนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล เพ่ือเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจ          

ของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารจัดการ

มีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา 

มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             

ตามหลักการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป และเพ่ือใหเปนไป              

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รองรับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

และเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประกอบกับประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เรื่อง เจตจํานงสุจริตและมาตรฐาน          

ทางจริยธรรมในการบริหารงาน ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละดาน ดังนี้ 

1. ดานการวางแผนกําลังคน 

                                    1.1 วางแผนอัตรากําลังและบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนตามพันธกิจของหนวยงานและสถานศึกษา  

                                   1.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับขอมูลการสอนตามมาตรฐานวิชาเอก ตามกรอบโครงสราง

ของหลักสูตร และจัดทําฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล เพ่ือใชในการบริหาร

อัตรากําลัง 

                                  1.3 จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ระยะ 3 ป 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 

                        1.4 บริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหาร

อัตรากําลัง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

              1.5 ติดตามการใชอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

/2. ดานการสรรหา... 
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2. ดานการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  

              2.1 ดําเนินการสรรหาบุคคล เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑท่ีกําหนด  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดของทางราชการ 

              2.2 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรูความสามารถ คุณลักษณะท่ีเหมาะสม    

กับงานควบคูกับการเปนคนดีคนเกง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส              

                        2.3 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาใหทราบโดยท่ัวกันในหลายชองทาง 

                        2.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาครบถวนตามองคประกอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

เปนธรรม ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

                     3. ดานการพัฒนาบุคลากร 

              3.1 ดําเนินการตามแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจาง ใหสอดคลองตามความจําเปน และความตองการในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา 

             3.2 ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง         

ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

             3.3 สงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 

ลูกจางประจํา 

             3.4 สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองใหสูงข้ึน          

โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย ตามความตองการจําเปน 

         4. ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

             4.1 สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             4.2 สงเสริม สนับสนุนการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน และกลุมงานของลูกจางประจํา 

             4.3 สงเสริม สนับสนุนการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนของบุคลากร      

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

        5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

                      5.1 การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด สวยงาม เหมาะแกการปฏิบัติงาน 

มีวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย สามารถอํานวยความสะดวกเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน โตะ 

เกาอ้ี เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องสแกน อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 

                      5.2 การทําบุญวันเกิดบุคลากร โดยใชชื่อกิจกรรม “ทําบุญยกชั้น แบงปนวันเกิด”         

โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จะนําบุคลากรท่ีเกิดในแตละเดือน รวมท้ังเจาหนาท่ี        

นําปนโตไปวัดเดือนละ 1 ครั้ง เม่ือกลับจากวัดรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน พรอมท้ังอวยพรวันเกิดใหแก

บุคลากรท่ีเกิดในเดือนนั้น ๆ และมอบการดอวยพรวันเกิด 

 

/5.3 การตรวจสุขภาพประจําป...     
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            5.3 การตรวจสุขภาพประจําป  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16    

ไดประสานโรงพยาบาลประจําจังหวัด หรือโรงพยาบาลทหารผานศึก มาตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปนประจําทุกป โดยไมตองทดรองจาย ทางโรงพยาบาล

จะนําไปเบิกจายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง 

                       5.4 มีเงินสวัสดิการดูแลบุคลากรและครอบครัว โดยเก็บรวบรวมเงินจากบุคลากร         

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยความสมัครใจเปนรายเดือน ฝากธนาคารไว        

เพ่ือชวยเหลือบุคลากรและครอบครัวในกรณีตาง ๆ ดังนี้  

                             5.4.1 กรณีเสียชีวิต ตนเอง คูสมรส บุตร บิดา มารดา ของตนเอง และของคูสมรส 

                             5.4.2 กรณีเจ็บปวยโดยตองนอนพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาล ตนเอง คูสมรส บุตร 

บิดา มารดา ของตนเอง บิดา มารดา ของคูสมรส 

                   5.4.3 การเลีย้งสงบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เชน 

กรณียาย เกษียณอายุราชการ หรืออ่ืน ๆ 

                   5.4.4 การจดักิจกรรมสังสรรค เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต งานรื่นเริงตาง ๆ ท่ีเปน

ภาพรวมขององคกร ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสมข้ึนอยูกับสถานท่ีจัดเลี้ยง 

                   5.4.5 การจัดสวัสดิการเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกคน ปละ 1 ครั้ง เชน เสื้อทีม เปนตน 

               6. ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
          6.1 บรรจุและแตงตั้งบุคลากรตามจํานวน/ตําแหนงตามประกาศการสรรหา 

          6.2 บรรจุและแตงตั้งบุคลากรตรงตามคุณสมบัติและมาตรฐานตําแหนง 

      7. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

          7.1 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ                   

รวมท้ังมีการควบคุม กํากับ ดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

          7.2 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา                       

                    7.3 ผูบังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด เปนธรรม โปรงใส 

และตรวจสอบได โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ี 

         7.4  ผูบังคับบัญชา ประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน ดีมาก ในท่ีเปดเผย       

ใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชย และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

           /8. ดานการสงเสริมจริยธรรม... 
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        8. ดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 

                      8.1 เสริมสรางและใหความรูเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร                        

ทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว     

                           8.2 สรางความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย    

ตอตนเอง ตอหนวยงาน และตอผูมารับบริการแกขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา                        

พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว     

                    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ  วันท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

(นายศังกร  รักชูชื่น) 
                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


