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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
********************** 

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้กำหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการประเมินผล การควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตามอย่างเป็น ระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จึงมีแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง และการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง  
การกำหนดตำแหน่ง และการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการตามกรอบโครงสร้างภารกิจ 
ภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากำลังคนและการบริหาร อัตรากำลัง เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท้ังภายในสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิด
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

การดำเนินงาน 
๑. วางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

และความขาดแคลนของสถานศึกษา  
2. จัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกปี และปรับปรุงฐานข้อมูลอัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลอัตรากำลังครูเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง กำหนดความต้องการ
รายวิชาทดแทน ข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกและวิชาเอกที่ควรมีในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลการเกษียณ  
อายุราชการ เพื่อใช้ในการบริหารอัตรากำลัง 

3. ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพบริบทของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อให้การบริหาร 
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
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๕. จัดทำแผนการขอม ีหร ือเลื ่อนว ิทยฐานะข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น  

๗. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีหรือเล่ือน ปรับระดับช้ันงานของลูกจ้างประจำให้มีระดับท่ีสูงขึ้น 
8. ประสานงานและจัดทำวาระการประชุมตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนำเสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา เมื่อพิจารอนุมัติแล้วเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี รับผิดชอบ
จัดทำประกาศ คำส่ัง หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ผู้ท่ีมีอำนาจ ตามมาตรา 53 
ตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม 

ผลการดำเนินงาน 
1. เกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งว่าง ตำแหน่งครูผู้สอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไป

กำหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลัง ต่ำกว่าเกณฑ์  
2. เกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่งครูผู ้สอนกรณีได้รับจัดสรรคืนผลจากการเกษียณอายุราชการ  

เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3. กำหนดตำแหน่งว่างสำหรับใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามความต้องการและความขาดแคลนของสถานศึกษา 
4. กำหนดตำแหน่งว่างสำหรับใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้งนักเรียนทุนผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือก   

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
8. ลูกจ้างประจำได้รับการเปล่ียนตำแหน่ง และได้รับการปรับระดับสายงาน  
9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
10. เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการต่าง ๆ 

ทำให้การทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดี 
๒. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั ้งทางการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้เพื่อรองรับ ภารกิจของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกปี และเพื่อ
รองรับแผนการปฏิรูป ประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๕๐) โดยมีแนวทางใน
การดำเนินงาน ดังนี้ 
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การดำเนินงาน  
๑. ศึกษาหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร 
๒.  ดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออก ของข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยวิธีการ
ที่หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสอย่างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด 

๓.  ประกาศหลักเกณฑ์ รับย้ายและรับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
โดยดำเนินการตามปฏิทินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและประกาศรับสมัคร คัดเลือก บุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา ในสังกัด 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

๕.  แต่งตั ้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู ้มีความสามารถและหลากหลาย 
เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี สอดคล้องตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ครบถ้วนตามองค์ประกอบ โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 

6. ประสานงานและจัดทำวาระการประชุมตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนำเสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา เมื่อพิจารอนุมัติแล้วเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี รับผิดชอบ
จัดทำประกาศ คำส่ัง หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ผู้ท่ีมีอำนาจ ตามมาตรา 53 
ตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม 

ผลการดำาเนินงาน 
1. สามารถดำเนินการสรรหาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามอำนาจหน้าท่ี เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
2. ได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการให้แก่

สถานศึกษาในสังกัด ได้ตรงกับความต้องการจำเป็นและ มาตรฐานวิชาเอกท่ีของสถานศึกษา 
3. ได้บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามภารกิจและตรงตาม ความต้องการของหน่วยงาน 
4. สามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ตาม

อัตรากำลังตำแหน่งว่างท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอขอ  
5. เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการต่าง ๆ 

ทำให้การทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดี 
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3. ด้านบำเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ 
การดำเนินงาน 
๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ัง  

มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด  

๒. ผู ้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ทางราชการ  
โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูผู้นั้น 

๓.  ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และประเมินผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด เพื่อให้  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตาม 
ช่วงเวลาที ่กฎหมายกำหนด หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอ  
ความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 

๔.  ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู ้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย  
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน 
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอ จัดสรร จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่าย และทะเบียนคุม  
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๖.  จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียื่นคำขอ
มีบัตรด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 

๗.  จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
พร้อมท้ังจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหามาใช้งานได้ทันที 

ผลการดำเนินงาน  
1. สามารถเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื ่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทน

พนักงานราชการ เป็นไปตาม ช่วงเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 
2. เสนอขอ จัดสรร จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่าย และทะเบียนคุม การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคาบเวลาท่ี สพฐ. กำหนด 
3. จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียื่นคำขอ

มีบัตรด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
4. ข้อมูลประวัติข้าราชการมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถค้นหามาใช้งานได้ทันที 
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๔.  ด้านงานธุรการ 
  การดำเนินงาน 

๑.  ลงทะเบียนรับส่ง จัดส่งหนังสือราชการ แยกประเภทเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่  
มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว  

๒.  วางแผนและจัดทำหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ให้ถูกต้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 

๓.  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน 

๔.  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงาน
อื่น ๆ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ  

๕.  อำนวยความสะดวกและให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างเป็นกัลยาณมิตรและให้บริการ 
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

ผลการดำเนินงาน 
1. เอกสารไม่ตกค้าง  
2. ผู้ใช้บริการมีความประทับใจ  
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