
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

................................................... 
 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนไทยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
ในการขับเคลื่อนประเทศอย่างเต็มศักยภาพ และด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่เน้นวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม การบริหารที่สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1.1 จดัท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการด้านอัตราก าลังข้าราชการครูแลละบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีการบริหารอัตราก าลัง
ในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด และแนวทางการด าเนินการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 



 2. ด้านการสรรหา 

  ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลัง ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การสรรหา
บุคคลเพื่อเข้ารับราชการ โดยเคร่งครัด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง 
ตามแนวทางดังนี ้
 2.1 การสรรหา บรรจุ ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา รวมถึงการรับ
สมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
3 หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.ใกล้เคียง ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความต้องการ ความ
จ าเป็นของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
      2.3 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึด
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
      2.4 ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือก จากบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถมาปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 3. ด้านการพัฒนา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
    ๓.1 จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เ พ่ือ พัฒนาความรู้
ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
    ๓.2 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
   ๓.3 ด าเนินการจัดอบรมโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในทุกด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด  

 4. ด้านการธ ารงรักษาไว้ 
 ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูง มีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ และมีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานสูง โดยเครื่องมือและวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย        
เพ่ือรองรับภารกิจของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง



รองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580)โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
    4.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
    4.2 ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูง
ตามความต้องการของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการรายบุคคล รวมทั้งเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าในอาชีพบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    4.3 จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
    4.4 จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความต่อเนื่องและทั่วถึงในการ
พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS การคัดเลือกครูดีในดวงใจ การมอบเกียรติ
บัตรครูดีในดวงใจ การมอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDSการมอบเกียรติบัตรคนดี       
ศรีย่าโม การจัดกิจกรรมงานภาคภูมิความยินดี เป็นต้น และหากมีบุคลากรที่ประพฤติสมควรแก่การเป็น
แบบอย่าง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้ผู้อ านวยการส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 รับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัด ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร     
บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน จัดท าแผนการสรรหา
บุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร มีการยกย่องชมเชยบุคลากรตามโอกาสต่างๆ อันเป็นการให้
ความส าคัญต่อบุคคล เพ่ือให้เกิดความผูกพันมีความรักหวงแหนองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศบุคลากรในแต่ละประเภทต าแหน่งและสายงาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส าหรับวางแผนในด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
  - จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบ      
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย 
    4.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลให้การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ถูกต้องตามแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยยึดหลักความเท่าเทียม เปิดเผยโปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและส าเร็จเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด หากมี
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ให้รวบรวมและรีบ
น าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยด่วน 
     4.7 การเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เพ่ือป้องกันมิให้บุคลากรใน
สังกัดกระท าผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดในด้านต่างๆ (เป็นการสร้างมาตรการส่งเสริ ม
จริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 



 5. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยทุกกลุ่มงานร่วมมือกันในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
หลากหลายช่องทางเพ่ือการรับรู้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานบุคคลที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยมี
แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   5.1 การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะของบุคคล เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
   5.2 การสรรหาบุคคลเพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น เป็นไปตาม
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 
ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
   5.3 การพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงานและความ
ต้องการรายบุคคล อันเป็นการพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้มีสมรรถนะสูง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรด้วย 
 ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ สรุปผล วางแผนพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายข้างต้น เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบเป็นปร าจ าทุกปี ภายใต้การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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