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เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546  รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศ            และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561  –  2580)  รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนกาลังคน 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา และในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

   แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
        ๑.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง ๑ ปี และ ๓ – ๕ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

       ๑.๒ จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด 

๒. ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
  กลุ่มบริหารงานบุคลด าเนินการสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็ น
งานขั้นแรกในการจัดคนเข้าท างาน การสรรหามีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่งถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคล 
ผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน ในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ส าหรับการ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก เป็นผู้ด าเนินการ 

   แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
           2.1 เมื่อมีต าแหน่งว่างลงให้รีบด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้ง
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก ด าเนินการสรรหาทันที 
 
 
                                                                                                        /๒.2 จัดให้มีการสรรหา 
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   ๒.2 จัดให้มีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานต่าง ๆ ตลอดจน 

พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก าลังคนในสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

   2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเข้ารับการสรรหา รับการ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่ง ต่างๆ เช่น การบรรจุครูผู้ช่วย การย้ายและการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  โดยการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรับสมัคร 
และเลือกสรร ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อมีพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวลาออก หรือ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู โดยมีการประสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัด ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๓. ด้านบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน จัดทาทะเบียนประวัติ ,จัดทาบัญชีถือจ่าย

และการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 

   แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
       ๓.๑ จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ปีละ ๒ ครั้ง/ครั้งที ่๑ เดือนเมษายน ครั้งที ่๒ เดือน
ตุลาคม 
        3.2 ด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและตอบแทนอ่ืน ตามที่ส่วน
ราชการกาหนด 

   3.3 จัดท าประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการบันทึก
เปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 

   ๓.๔ ด าเนินการงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพ่ือเสนอ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      ด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบและวิธีการ 
ที่หลากหลายในการพัฒนา เพ่ือรองรับภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปราจีนบุรี นครนายก สามารถด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
      4.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของ 
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
      
 
               /4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน 
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      4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาตนเองด้วย 
แผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan) 
      4.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
ตนเองด้วยรูปแบบ Professional Learning Community : PLC 

5. ด้านการใช้ประโยชน์ 
    สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง  
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
       5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู       
หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

   5.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งเวียนทาง
ระบบ My Office เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 

   5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือ
ความรู้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
  6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ให้ความส าคัญอย่างมาก
ในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนอย่างส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย 
โดยสร้างความ ตระหนัก ปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง               
ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ 

   แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
   6.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตะหนักถึง

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง การขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และการเก็บออม 
การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน 

   6.2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริม สร้างสรรค์
ปรับปรุงงาน ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์ด้วย 
มิชอบ 

   ๖.3 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ให้ความเป็นธรรมให้บริการ
แก่ผู้มา ติดต่อด้วยความเสมอภาค /ไม่เลือกปฏิบัติ เอ้ือเเ่มอ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ
แก่ บุคคลทั่วไป ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

   6.4 ด าเนินการโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณธรรม  
5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

 
 
            /ทั้งนี ้
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ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ าทุกปี 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

 
 

                (นางรัตติกร  ทองเนตร) 

                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

 
 
 

 
 
              

 


