
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
………………………………………………………………. 

เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด า เนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา และส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 3 - 5 ปี เพ่ือใช้ในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

1.2 จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

- ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 17 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  
- ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
- ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙   ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
- ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว10 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔    
- ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว11 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
- ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว12 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
 เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
 



2. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรผู้มี

ความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและ
แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่ วคราว  

พนักงานราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

2.2 ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กศจ.เชียงราย หรือ กศจ.ข้างเคียง (ส าหรับข้าราชการครูใน

สถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือส่วนราชการอ่ืน ส าหรับต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยทั้งนี้ ค านึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐาน
วิชาเอกของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 

2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.โดยด า เนินการ 
ตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือก 
บุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา 
ในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) แต่งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
และหลากหลายเพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3. ด้านการพัฒนา (Development) 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
3.2 จัดท ากรอบการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ ง (Training and Development 

Roadmap)  
3.3 น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพัฒนา

บุคคล (Human Resource Development System : HRDS)  
จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ HCEC ระดับจังหวัด ซึ่งศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จ านวน 4 
ศูนย์ ได้แก่ 
  1. ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  2. ศูนย์ HCEC โรงเรียนพานพิทยาคม  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
  3. ศูนย์ HCEC โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

4. ศูนย์ HCEC โรงเรียนเทิงวิทยาคม  อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง

จากองค์กรในระดับสากลตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR (Common European Framework of 
Reference) และทดสอบผ่านกระบวนการแพลตฟอร์มการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการครูที่สอนทุกสาระวิชาให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง
จากองค์กรในระดับสากลตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR และจะมีการเปิดทดสอบทักษะทางด้าน Digital 
Literacy ในอนาคต พร้อมทั้งการสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ศูนย์ พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมทั้งอนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถน าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาติดต่อประสานงานเพ่ือใช้         
ศูนยพั์ฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พัฒนาข้าราชการครูในด้านต่าง ๆ ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (EIDP)  
- ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูได้วางแผนจัดท า IDP ของข้าราชการครูใน

สังกัดเป็นรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (EIDP) เป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครู ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับการจัดตั้ง 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ส าหรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับครูมัธยมศึกษาในสังกัด ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และผู้แทนผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัด 

3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 

4. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทาง 

ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
4.3 จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งที่ว่างเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

และทันสมัยอยู่เสมอ 
4.5 จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การ

คั ด เลื อกข้ าราชการพล เรือนดี เด่ น  กา รคั ด เลื อกบุ คคลและหน่ วยงานต้ น แบบ  และบุ คลากร 
ที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย  

4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและ
ลูกจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดพร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด หากมี 
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอ 
ผู้บังคับบญัชาพิจารณาโดยด่วน 

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
สถานศึกษาและส านักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเชียงราย  ต้องร่วมมือ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย และแจ้งเวียนทางระบบ AMSS++ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่า
เทียมกัน 

5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยยึดถือ
ความรู้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และข้าราชการ
จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  

ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประทุกปีเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

    (นายสมพร สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 


