
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.มหำสำรคำม เขต 2 



กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

................................................................ 

 ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เรื่อง นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ออกเป็น 6  ด้าน  เพ่ือให้การด าเนินการตามนบายดังกล่าวประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม       

เขต 2 จึงมีแนวทางในการด าเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือ

รองรับการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาในสังกัด 

แนวทางการด าเนินงาน 

1)  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการอัตราก าลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2) จัดท าข้อมูลอัตราก าลังครู ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในระยะสั้น 

2.1)  จัดท าข้อมูลอัตราก าลัง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยน าข้อมูลนักเรียนจากข้อมูล
จากระบบ DMC ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ค านวณและการคิดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู 

2.2)  ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา     
เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ท าให้ครูครบตามเกณ ฑ์ 
ภายใน 1 ปี มีครูครบชั้น ภายใน 2 ปี และมีครูครบตามมาตรฐานวิชาเอก ภายใน 5-10 ปี 

3) จัดท าข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยจัดท าข้อมูลจ านวนครูเกษียณอายุราชการ   
ตามสาขาวิชาเอก และความต้องการทดแทนความขาดครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนด เพ่ือทดแทนข้าราชการ



ครูเกษียณอายุราชการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งต าแหน่งลูกจ้างประจ า 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลังเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ านวน 50 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก        
มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกษียณอายุราชการ 
หากจ านวนนักเรียนไม่ถึง 120 คน คปร.จะไม่คืนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและต าแหน่งข้าราชการครูผู้สอน   
ที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 จึงได้ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังครูโดยการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เกลี่ยต าแหน่ง
ว่างครู ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ หรืออัตราว่างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างโดยเงิน
งบประมาณ ต าแหน่งครูผู้สอน ไปช่วยเหลือดูแลโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้มีครูครบชั้น โดยด าเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด 

 

2. นโยบำยด้ำนกำรสรรหำบรรจุและแต่งตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดท าข้อมูลอัตราว่างของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง ครู      
และต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ เป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบข้อมูล
ต าแหน่งว่างระหว่างกลุ่มงานอัตราก าลัง กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง และกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ        
เพ่ือข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพ่ือการสรรหาทดแทนต าแหน่งว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด โดยการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดส่ง
ข้อมูลให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการและนโยบายตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางการด าเนินงาน 

1) การจัดท าข้อมูลอัตราว่างและความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา 

2) ประสานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือระบุความต้องการวิชาเอกให้เป็นตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และตามความต้องการของสถานศึกษา 

3) จัดท าทะเบียนคุมพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณและจ้างจากเงิน
นอกงบประมาณ ทุกต าแหน่ง ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4) ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกลุ่มงานอัตราก าลัง กลุ่มงาน
บ าเหน็จความชอบ และจัดท าข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (P-OBEC) ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 



5) ประสานกับสถานศึกษาในสังกัดเรื่องการด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินนอก
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนดอย่างเคร่งครัด 

6) จัดท าข้อมูลอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการด าเนินการสรรหา บรรจุ 
แตง่ตั้ง โดยการสอบแข่งขันฯ และการสอบคัดเลือก เพ่ือได้ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 

7) ให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือก/สอบแข่งขัน ทุกต าแหน่ง อาทิเช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

8) จัดท าวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                 
เพ่ือน าเสนอ อกศจ. และ กศจ. ประชุมพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท าประกาศ ค าสั่ง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ลงนามในค าสั่ง ประกาศ เพ่ือส่งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป 

 

3. นโยบำยด้ำนกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนค่าจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และแนวปฏิบัติตามที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและแนวปฏิบัติที่ก าหนด เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอ่ืนเป็นไปตามกฎหมาย มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

แนวทางการด าเนินงาน 

1)  บริการท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่บริการจัดท าบัตร และเคลือบบัตร และรอรับบัตร ได้ภายใน ๓๐ นาท ี

2) การให้บริการแบบ One Stop Service ในการถ่ายส าเนาสมุดประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ในสังกัดที่แจ้งความประสงค์
ขอถ่ายส าเนา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2  



3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแนะน าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้องชัดเจน และจัดท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 

4) จัดท าข้อมูลระยะเวลาการรับราชการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทฐานะยื่นส่งเรื่องขอการประเมินฯ 

5) ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียณจักรพรรดิมาลา 

 

4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประจ าทุกปี และ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด าเนินการในการ
จัดท าคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาการที่รับ
การบรรจุใหม่ทุกคน ทุกต าแหน่ง และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) และ
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) เพ่ือท าหน้าที่ประเมินให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และผ่านการประเมินทุกๆคน 

แนวทางการด าเนินงาน 

1)  ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และแนวปฏิบัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ้ง 

2) จัดท าคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อแจกให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน และคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประเมินสัมฤทธิผล 

3) ประสานเชิญคณะกรรมการ และผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประชุมชี้แจงการประเมินฯ และ
ก าหนดการออกนิเทศให้ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง จ านวน 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) และ
ก าหนดการประเมินของคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล จ านวน 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 

 

5. นโยบำยด้ำนกำรรักษำไว้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดังนี้ 



1)  จัดท า ด าเนินการและรายงานผลตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่เว็บไซต์ http:// www.mkarea2.go.th 

2) จัดท า ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ      
มีความรัก ความผูกพันของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 อย่างยั่งยืน 

3) ก าหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ตามประเพณี วัฒนธรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากร 

4) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือนให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

5) น าเข้าข้อมูลบุคลากรรายเขต (Big Data) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาและบริหารอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับความจริง 

6) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือ
เสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

7) ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าและเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการให้เป็นไปตามปฏิทิน และประกาศผลการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

6. นโยบำยด้ำนกำรใช้ประโยชน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีการแจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการ

รับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หากผู้ใต้บังคับบัญชา
กระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

2) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม 

3) การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความสามารถและ
ประโยชน์สูงสุดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
โดยด าเนินการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

http://www.mkarea2.go.th/

