
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

…………………………………………………………………………… 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2๕๔0 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงก าหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุรินทร์ เขต 3 ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด าเนินการวิเคราะห์และวางแผน 

อัตราก าลังในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

    ๑.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

 1.1.1 ศึกษาอัตราก าลังข้าราชการคร ูพนักงานราชการ และลูกจ้างเพ่ือการทดแทน
การสูญเสียอัตราก าลังการก าหนดความต้องการรายวิชาทดแทนและจัดท าข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนความต้องการ
ครูสาขาวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนด  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระยะ 1 ปี 
   1.1.2 ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

ปีการศึกษา 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.1.3 ข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก ปีการศึกษา 2564 

         1.2 การบริหารอัตราก าลัง 
   1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
   1.2.2 เมื่อมีต าแหน่งว่าง ให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง แล้วเสนอส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการสรรหาทันที 
    1.2.3 ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร อัตราก าลังคร ูให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  
 



 
๒. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด าเนินการสรรหาบุคคล         

ตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการสรรหา ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
                       2.1 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 หรือช่องทางอ่ืน 
เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน 
                       2.2 การบริหารจัดการต าแหน่งว่างสายการบริหารสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ
อัตราก าลัง อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้บริหารจัดการได้  แล้วเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ด าเนินการเพ่ือพิจารณาสรรหาอัตรามาทดแทนแล้วแต่กรณี เช่นพิจารณาย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งฯ 
      2.3 การบริหารจัดการต าแหน่งว่างสายงานการสอน ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง 
ตรวจสอบวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา แล้วเสนอส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการสรรหาอัตรามารทดแทนแล้วแต่กรณี เช่นพิจารณาย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งฯ 
                       2.4 การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในแต่ละกรณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรแล้วแต่กรณี  
จากผู้มีความรู้ ความสามารถ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 
                       2.5.พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว เมื่อมีต าแหน่งว่าง ตรวจสอบต าแหน่งว่างและ
ความขาดแคลนวิชาเอกแต่ละโรงเรียน และผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอความต้องการวิชาเอกที่ต้องการ 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด าเนินการพิจารณาเรียกผู้ผ่านคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้(กรณีที่มีบัญชี)  เพ่ือด าเนินการจ้าง
และส่งต่อไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา หรือกรณีที่ไม่มีบัญชี สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะประสานขอใช้บัญชีของ
จังหวัดข้างเคียง 

   3.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด าเนินการวางแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
     3.1 ด าเนินการวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

    3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น และด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่            



              3.3 การพัฒนาครูที่มีข้อจ ากัด เช่น การพัฒนาโดยเร่งด่วน งบประมาณ และบุคลากรที่     
มีจ ากัดโดยพัฒนาผ่านระบบ Online และสื่อดิจิทัล  
 
           4.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินบุคคลในการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด
ไว้     ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทหรือแต่ละต าแหน่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ระบบและมาตรฐานเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึง
หลักความเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยทั่วกัน โดยด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ      
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินการงานต่างๆ ประกอบด้วย 
                            1.ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทน 
                            2.ประกอบการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
                            3.ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                            4.ประกอบการพิจารณาการจ้างต่อส าหรับลูกจ้างชั่วคราว  
                       

            5. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้ความส าคัญในการส่งเสริม

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย โดย
การสร้างความตระหนักปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อตนเองต่อหน่วยงาน 
และผู้มารับบริการ มีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

                 5.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความ
ตระหนักถึงความซื่อตรงต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และ   
เก็บออม การรักษาวินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน 
การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

   ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อ 
เผยแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นประจ าทุกปี 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 
                        

      
 
         (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 
 
 


