
 
 
 
 

ประกาศสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาลําปาง ลําพูน 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

…………………………………………………………….. 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) อีกทั้งยังสอดรับกับภารกิจของ

หนวยงานในจุดเนน 6 ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวคิดและทิศทางในการบริหาร         

จัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มากําหนด

นโยบายดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทําใหเกิดความโปรงใสและมีคุณธรรมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดังนี้  

วิสัยทัศน  
สรางคุณภาพขาราชการฯ ท่ีดี มีศักยภาพ พรอมปฏิบัติหนาท่ี ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
2. พัฒนาขาราชการฯใหมีความสามารถและมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการยกระดับคุณภาพของการเปนขาราชการท่ีดี  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพขาราชการฯ ใหมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง ตามหลักสูตร

และคุณลักษณะอังพึงประสงค ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ทั่วถึงและเทาเทียม 
5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสรรถนะดานภาษาและการใช

เทคโนโลยีดีจิทัล พรอมทั้งสงเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล                  

เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0 ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)   
/สํานักงาน….. 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังคน 2) ดานการสรรหาคนดี           
คนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 3) ดานการพัฒนาบุคลากร 4) ดานการสรางทางกาวหนา                                                  
ในสายอาชีพ 5) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6) การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน                           
และ 8) การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ดังนี้  

 

1. ดานการวางแผนกําลังคน  
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคน                               
ในสถานศึกษา และในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ.กําหนด                                                          
เพื่อสอดคลองตามภารกิจของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 จัดทําแผนอัตรากําลังอยางเปนระบบในการวิเคราะหและคาดคะเนเก่ียวกับความตองการ
อัตรากําลัง โดยใชเทคโนโลยีระบบบริหารงานบุคคล HRMS (Human Resource Management System) ในการ
วางแผนและวิเคราะหอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจะไดมีการสรรหาบุคลากรใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน และใชในการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รองรบัตอภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง  

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส  

 

2. ดานการสรรหาคนดี คนเกง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึด
ระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน                         
เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  

2.2 ดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน 

2.3 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรผูมีความรูความสามารถและหลากหลาย
เพ่ือใหสามารถเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน  

 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนินการวางแผนบุคลากรเตรียมความ
พรอมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง พัฒนาความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยใชเคร่ืองมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้ 

/3.1 จัดทําและ…. 
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3.1 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลาการประจําปใหสอดคลองตามความจําเปน และ

ความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด  
3.2 นําระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชเปนระบบงานพัฒนาบุคคล  
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรการทางการศึกษาอยางเปนระบบ ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เชน ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) การเรียนรู ผานกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ เปนตน  

3.4 สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเองดวยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP)  
3.5 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีตอการพัฒนา  
 

4. ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนินการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ
และสรางเสริมขวัญกําลังใจ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้ 

4.1 เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจนจะทาใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางาน เพราะ
บุคลากรจะรู ถึงแนวทางความกาวหนาของตนเองในองคกรได สิ่งเหลานี้จะชวยสรางขวัญและกําลังใจใน                
การปฏิบัติงานของบุคลากร และทําใหบุคลากรขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือใหตนเองสามารถ เจริญกาวหนา
ตามตําแหนงงาน หรือตามตําแหนงสายงานไดอยางเหมาะสม  

4.2 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ ชมเชยบุคลากร เชน การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเดน               
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผานประสบการณและการสั่งสมความรูทักษะและสมรรถนะ                     
และเพ่ือเสรมิสรางความสัมพันธอันดี ระหวางบุคลากรกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  

4.3 สงเสริมเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพ เชน การเลื่อน โอน ยาย จะตองคํานึงถึงผลงาน              
ของบุคลากรที่ผานมา โดยบุคคลที่มี ผลงาน โดดเดนควรจะไดรับโอกาสมากกวา  
 

5.ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนินการการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร                                                                                    
ในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ไดจัดทาํแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปการศึกษา 2565 
บนพื้นฐานของขอมูลที่เปนความจรงิ ถูกตอง ครบถวน นับวามีประโยชนตอหนวยงานเปนอยางย่ิง การที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีขอมูลขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ(ครูผูสอน) 
ลูกจางชั่วคราวผูสอน ในแตละวิชา ขอมูลสาชาวิชา ครูที่ไปชวยและมาชวยราชการ ขอมูลผูเกษียณอายุราชการ ถือวา
เปนฐานขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนในการวางแผนผลิตครูและใหไดครูครบตามที่สถานศึกษาขาดแคลนหรือตองการ
ทําใหประหยัดงบประมาณและไดบุคลากรที่มีคุณภาพ เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานบุคคล  

5.2 มีองคประกอบตัวชี้วัด และหลักเกณฑวิธีการตามที่สวนราชการกําหนดมาใชในการพิจารณา

คัดเลือกและสรรหาบุคลากรอยางเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

/6.ดานการ….. 
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6.ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร ในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้ 

6.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด และเปนไปตามกําหนดเวลา  

6.2 ผลประเมินที่ดีจะทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของตน ชวยเพ่ิมความมั่นใจและมุงมั่นในการทํางานไดอีกดวย อีกทั้งยังสงเสริมใหผลของการทํางาน                        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

 
7.ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนินการดานการสงเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

7.1 เสริมสรางความรูเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ใหแกบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต                     
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  

7.2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการที่ดี                           
การมุงผลสัมฤทธ์ิของงานและการพัฒนาตนเองสงผลใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและสวนรวม  

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

 

(นายประสิทธ์ิ     อินวรรณา) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 


