
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
เรื่อง  นโยบายดานบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

----------------------------------------------- 
 

          ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  ไดกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 
ท่ีแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560  ลงวันท่ี  3  
เมษายน  2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายบริหารทรัพยากร
บุคคลกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนด  และเปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
โดยยึดระบบคุณธรรม  ความเสมอภาค  ความโปรงใสและตรวจสอบได  ปราศจากการทุจริตหรือสอไปในทางไม
สุจริต  ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖  จึงกําหนดนโยบายดานบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖  เพื่อเปนหลักใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ใชเปน
เครื่องมือกํากับความประพฤติ เปนหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี   ดังนี้ 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
1)  การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 
   1.1  ศึกษาอัตรากําลังครูเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากําลัง การกําหนดความตองการ 

รายวิชาทดแทนและจัดทําขอมูล ตามแผนความตองการรายวิชาทดแทนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ป 2559 - 2568  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.2 ขอมูลอัตรากําลังตามวิชาเอก ป พ.ศ. 2563 
1.3 สรุปวิชาเอกท่ีมีและควรมีในสถานศึกษา 

  2)  การบริหารอัตรากําลัง 
       2.1 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 และสถานศึกษา 
    2.2 เมื่อมีตําแหนงวางหรือไดรับจัดสรรอัตรา ดําเนินการตรวจสอบอัตรากําลัง 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สําหรับตําแหนงขาราชการ เพื่อดําเนินการสรรหาหรือเกล่ียไปตามความขาด
ของอัตรากําลัง      
    2.3 ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากําลัง ความตองการสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา 
สามารถตรวจสอบไดท่ีกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
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2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
การสรรหาและบรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เนื่องจากมีคําส่ังคณะ 

รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560  ลงวันท่ี  3  เมษายน  2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ การแตงต้ังโยกยายหรือการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ใหพิจารณาสรรหา
หรือแตงต้ังบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดวยความเปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ หรือโดยแตงต้ังคณะกรรมการเปนผูพิจารณากล่ันกรองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงต้ังฯ เปนดังนี ้
  2.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงต้ังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

 2.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และในสถานศึกษา 

2.3  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการสรรหาลูกจางช่ัวคราวใน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกตําแหนง และลูกจางช่ัวคราวในสถานศึกษา เฉพาะตําแหนงครูผูสอน บุคลากร
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เจาหนาท่ีธุรการ และพี่เล้ียงเด็กพิการ (อัตราจางช่ัวคราว) 

2.4  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดําเนินการ 
สรรหาลูกจางช่ัวคราวในสถานศึกษาทุกตําแหนง ยกเวนตําแหนงครูผูสอน บุคลากรวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร เจาหนาท่ีธุรการ และพี่เล้ียงเด็กพิการ (อัตราจางช่ัวคราว) 
 3. ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   3.1  การประเมินผลการปฏิบัติราชการดําเนินการอยางเปนระบบและมีมาตรฐานแบบ 
เดียวกัน มีเกณฑการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพใหความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังมีการควบคุม กํากับ
ดูแล ใหปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ วิธีการ ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความเรียบรอย ถูกตอง 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  
     3.2 ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา และการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและ
ปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4. ดานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  4.1 จัดทําขอมูลเพื่อดําเนินการการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา/คาตอบแทนพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด อยาง
เหมาะสมและเปนธรรม เปนการบริหารผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับภารกิจในความรับผิดชอบและ
พันธกิจขององคกร เพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  4.2 จัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
ตลอดจนบันทึกการเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ ขอมูลพนักงานราชการและลูกจางประจํา 
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  4.3 ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น ตามท่ี
กําหนดไว 
  4.4 ดําเนินการงานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการในสังกัด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
 4. ดานการใหบริการกลุมงานท่ีมีหนาท่ีบริการประชาชน ในเรื่องการอนุญาต อนุมัติ หรือให
ความเห็นชอบ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว โปรงใสและเปนธรรม ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไว และจัดทําแผนผังในการดําเนนิงานแตละข้ันตอนให
มีความชัดเจน และเผยแพรใหประชาชนทราบ หากการดําเนินการมีระยะเวลาท่ีไมเหมาะสม หรือทําใหเกิด
ความลาชาโดยไมจําเปนใหทบทวนและกําหนดระยะเวลาในการดําเนนิการใหม เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว 
 การใหบรกิารประชาชนในเรื่องท่ีไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดเวลาแลวเสร็จไว  
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 5. ใหกลุมทุกกลุม งานทุกงาน  ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ปฏิบัติ
หนาท่ีตามอํานาจหนาท่ี โดยไมเรียกหรือรับสินบน เพื่อประโยชนสวนตนและพวกพอง เพื่อกระทําการ ไม
กระทําการ หรือประวิงเวลาเพื่อการใดๆอันมิชอบตอหนาท่ีและกฎหมาย 
 6. ดานการพัฒนาบุคลากร 
  ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะ  โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย
ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  6.1 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปใหสอดคลองตามความจําเปน
และความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
  6.2 นําระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชเปนระบบงานพัฒนา
บุคลากร   

  ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
            
                                                    (นายสวาท  ฦาชา) 

                          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
 
 
 
 
 


