
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  และน ำผลกำรวิเครำะห์
มำปรับปรุงแนวนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ให้มคีวำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ตำม
ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ.2564 มีกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบโดยทั่วกัน  
 นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลดังกล่ำว  มีจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ดังนี้ 
 1. มีฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงครบถ้วน 
 2. ยึดหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก ำหนด 
 3. ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
จัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (ID Plan) และกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM /PLC /CoP)  
                5. มีกำรสื่อสำรโดยกำรแจ้งประชำสัมพันธ์ ข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอน  
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ ทำงระบบ My office และเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
  6. กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  โดย
คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรระดับจังหวัด  (อกศจ.) เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก ำหนด  เพ่ือควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ตัวอย่ำงเช่น  ตรวจสอบข้อมูลแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่ก ำหนดให้มีใน
สถำนศึกษำ  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  และต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
กำรเลื่อนระดับของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2)  กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับรำงวัล กำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 จึงสรุปได้ว่ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดังกล่ำวมีด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ มีควำม
ชัดเจน  โดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  ท ำให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 



- 2 - 
1.  มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 
 1.1 ข้อมูลนักเรียนจำกระบบ DMC (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน)   
                1.2 ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ   
                1.3 แผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ  (มำตรฐำนวิชำเอก
ที่ก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำ)   
                1.4 กรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ใช้ในกำรสรรหำบุคลำกร 

2. ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ. ก าหนด 
      2.1 หลักเกณฑ์อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  (หนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2545) 
      2.2 เกณฑม์ำตรฐำนวิชำเอกท่ีก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำเพื่อวำงแผนอัตรำก ำลังครูใน
สถำนศึกษำ (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1966 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559 
      2.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที ่28 ธันวำคม 2559) 
                      2.4 รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645  ลงวันที่ 29 
ธันวำคม 2559) 
                     2.5 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร (หนังสือ
ส ำนักงำน  ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่  22 เมษำยน 2563) 
                     2.6 รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/ว 3564  ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2563) 
                    2.7 หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด เพ่ิมเติม 
         3.7.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในรอบ 6 เดือน  ตำม
จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  8 จุดเน้น 

3. ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 3.1 ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
                        3.1.1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  ตำมจุดเน้นนโยบำย
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 (8 ข้อ)  (คะแนนร้อยละ 70)  
                        3.1.2 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ (คะแนนร้อยละ 30) 
 
 



- 3 - 
                 3.2 กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
                        3.2.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก  (คะแนนร้อยละ 50) 
                        3.2.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย จุดเน้น ตัวชี้วัด  มำตรฐำนส ำนักงำน 
(คะแนนร้อยละ 20) 
                        3.3.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี จำกกำรพัฒนำตนเอง
ตำมแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) หรือจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM/PLC) หรือชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
(คะแนนร้อยละ 25) 
       3.1.4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อคุณภำพของงำนหรือกำรให้บริกำร 
(คะแนนร้อยละ 5)  
4. ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดจัดท ำแผนพัฒนำ
ตนเองรำยบุคคล (ID Plan)  เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนเองให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะตำม
มำตรฐำนที่ส่วนรำชกำรก ำหนด   
  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีกำรรวมกลุ่ม  
จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM ) ผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) หรือ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนในปัจจุบันให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
 4.3 ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกร 
  4.4 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5. การสื่อสารข้อมูล  
                แจ้งประชำสัมพันธ์ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลัง  แผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูตำมมำตรฐำนวิชำเอก  
ที่ก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำ  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทรำบล่วงหน้ำทำงระบบ My Office  และเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

6. การด าเนินงาน 
    กระบวนกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  โดย
คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรระดับจังหวัด เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก ำหนด  เพ่ือควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ   
ตัวอย่ำงเช่น 
   6.1 คณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
   6.2 คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
และต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
                  6.3 คณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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                  6.4 คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนกำรยื่นขอเลื่อนระดับต ำแหน่งของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
  6.5 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ระดับสถำนศึกษำและระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
                 6.6 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับ
สถำนศึกษำและคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6.7 คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                  6.8 คณะกรรมกำรระดับจังหวัด  
                     6.8.1 คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อมูลที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ  ก่อนน ำเสนอ กศจ.เพ่ือขอควำมเห็นชอบหรืออนุมัติ 
             6.8.2 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ท ำหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
หรืออนุมัติ 
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ผอ.สพท. 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ผอ.สพท. 

เห็นชอบประกาศนโยบาย 

 
ผังขั้นตอนการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ  
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 
 

 จัดท ำร่ำงกรอบแนวทำงกำรก ำหนดนโยบำย 
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 

 
 

     เสนอผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำ 
กรอบแนวทำงกำรก ำหนดนโยบำย และ 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยฯ 

 
  
 
 
 
 
 

                                      1. แจ้งคณะกรรมกำร 
                                      2. ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำย 

 

จัดท ำร่ำงประกำศนโยบำย และรำยงำน 
กำรประชุม เสนอผู้บังคับบัญชำ  

 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประกำศนโยบำยฯ 



 

 

 

เอกสารหลักฐานขั้นตอน 
การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































