
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

........................................... 
 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564  กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เพื่อบริหาร
และจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการ นั้น 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตลอดจน เพื่อให้การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่าง                 
มีระบบ มีความชัดเจน และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ให้แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงกำหนดนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning)  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการ

วางแผนและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้    

1.1 จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายโรงเรียน และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 3-5 ปี เพื่อใช้
ในการบริหารอัตรากำลังให้รองรับภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และกำหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเป็นระยะ ๆ 
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2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการวางแผน              
การสรรหาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวทั้งในสถานศึกษา 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 จัดทำแผนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับข้อมูลตามแผนอัตรากำลัง 

2.2 ดำเนินการวางแผนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้
ประกอบการสรรหา 

2.4 ประสานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เพื ่อเสนอขออนุมัติการสรรหาต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โดยโรงเรียน และกลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ                     
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณา
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเลื่อนเงินเดือน  การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น ๆ การพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ  ตลอดจนการบริหารงานบุคคล                    
เรื่องอ่ืน ๆ  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 จัดทำแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครุ บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 

3.2 ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแบบและเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 

4. ด้านการธำรงรักษาและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน (Maintenance and Promotion)  
4.1 จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
4.2 กำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development) เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีระหว่างกลุ่ม และร่วมวางแผน
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

4.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำ 

4.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร เช่น การคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือก
ผู้บริหารดีเด่น เป็นต้น 
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5. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน (Morality and Ethics) 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

5.2 กำหนดมาตรการ แนวทาง กรอบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส 
5.3 จัดประชุมอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม ความโปร่งใส 

6. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โดยทุกโรงเรียน/กลุ่ม/หน่วย ต้องร่วมมือกัน                
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ  แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทาง
การปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547  หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง ทราบโดยเร็ว 

6.2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง              
ที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ คัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล ต้องประกาศทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(My Office) และเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง https://seapt.go.th/ เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

6.3 ดำเนินการบริหารงานบุคคลให้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

6.4 ประเมิน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
 ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการดำเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงทราบ ดังนี้ 

1. ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ภายในวันที่  30 เมษายน ของทุกปี 
2. ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ภายในวันที่  31 กรกฎาคม ของทุกปี 
3. ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ภายในวันที่  31 ตุลาคม ของทุกปี 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

( นายสมชาย  รองเหลือ ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 


