
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ภารกิจการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ซ่ึงผู้บริหารได้นำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย หลักนิธิธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล คือ ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) สรางสรรคสิ่งใหม (Innovation Thoughts) รวมใจ
ทํางาน (Value Teamwork) มีบริการเปนเลิศ (Excellent Services) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการการวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลังการบริหารอัตรากำลัง 
เป้าประสงค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งบุคคล คือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จเพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39เพ่ือให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และตรงกับสภาพความเป็นจริง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้มีการ
กำหนดนโยบายโดยใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการบริหารอัตรากำลัง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลัง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการวางแผนอัตรากำลังคนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในแต่ละปี
การศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวนนักเรียน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษาสถานศึกษา
จะมีนักเรียนที่จบการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา และมีนักเรียนเข้าใหม่ในในต้นปีการศึกษา รวมทั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งได้มีการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อน
กำหนด หรือย้าย จึงเป็นเหตุให้อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเปลี่ยนแปลงได้
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ตลอดเวลา เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนดโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
 1. ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ประจำปีการศึกษา (ข้อมูล 10 มิถุนายน)  
  - หนังสือ ชี้แจง การดำเนินการจัดทำข้อมูล 10 มิถุนายน ตามหลักการและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
และ สพฐ. กำหนด 
  - รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด สรุปข้อมูล 10 มิถุนายน เป็นภาพรวมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
  - จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบและ
ดำเนินการต่อไป 
  - จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้มีอำนาจ เพ่ือทราบ 
และใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานวิชาเอก ประจำปีงบประมาณ 
   - หนังสือ ชี้แจง การจัดทำมาตรฐานวิชาเอกประจำปีงบประมาณเพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจาก จ.18 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิม/ลด ลง โดยใช้ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดเหมือนเดิม 

   - สรุป รวบรวมขอ้มูลของทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก สำหรับปีงบประมาณ 
ในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคคล  
ในภาพรวมต่อไป 

   - แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  - ดำเนินการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ในทุกกรณี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด  

การบริหารอัตรากำลัง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ 270/2561 เพ่ือพิจารณา
เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปยัง
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และดำเนินการแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ขอความเห็นชอบต่อ อกศจ. และ กศจ. ออกคำสั่ง และนำอัตราไปดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได ้
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3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5 . ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ 

ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ 

ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
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2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
2.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือ
ใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
2.3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      

(2) ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง 
จัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี  
สุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
                    2.2 สถานศึกษา    

(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
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(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น(Independent 
Study : IS) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกายและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้
ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : EL)  
(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นมาตรการ 

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความ
ต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือ

แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
3.2 สถานศึกษา 

(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 
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4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา เพ่ื อให้ ครูและบุ คลากรทางการศึกษาตระหนั ก 

ถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม 
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการ
พัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยง
กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความ
ขาดแคลน 

(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

(8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 
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(14) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

(15) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

2)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
เป็นต้น 

3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

4)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภททั้งระบบ 

5)  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 

3. นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีขียว เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษานำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
9. การทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติ ใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ ในรูปผลิตภัณฑ์และพลั งงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR Code และ 
Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืนๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้ 

เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิต และบริโภค 

ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการ
ลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon Emission/Carbon Footprint  
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลการเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง   

การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่าย

โรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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8. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษา 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 

9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการเผาและลดการใช้สารเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ 
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
4.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
หลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆดังนี้ 

        (1) การเลื่อนเงินเดือน  และค่าตอบแมนอ่ืนๆ 
        (2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
        (3) การใหร้างวัลจูงใจ 
        (4) การให้ออกจากราชการ 
        (5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวินัย 
2. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 

ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาลดการกระทำความผิดทางวินัย  
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3. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาทางด้านกกหมาย 
มาเผยแพร่ให้นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน  ในการช่วยเหลือกันเพ่ือป้องกันการกระทำผิดของบุคลากรในสังกัด  

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ประเมินผล
การปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป  ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

2. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมี  2 องค์ประกอบ  คะแนนรวม 100 คะแนน 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
4. ให้มีการกำหนดข้อตกลง  MOU  เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้รับการประเมิน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานการศึกษา  มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ำที่ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดำเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมินของผู้รับการประเมิน  เพ่ือนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  สำหรับ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อย
สองรอบการประเมิน 

6.  การนำผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ  การให้ออกจากราชการ  
และการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ  ให้หน่วยงานที่จะนำผลการประเมินไปใช้  กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น 

 
5.นโยบายด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะ
ในการดำเนินการทางวินัย 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานด้านบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านกฎหมายดีขึ้นและกระทำผิดวินัยลดลง 

            4. เพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ตัวชี้วัด 
 สถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวินัย สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาลดการกระทำ 
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6.นโยบายด้านการสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง 
 การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ  
เพราะเป็นขั้นแรกในการจัดคนเข้าทำงาน เพราะถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ
ความต้องการเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร ก็จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน สำหรับการ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ปัจจุบันเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นั้น ดูแลโรงเรียนมัธยม
ในสังกัดจำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้นการสรรหาจึงเป็นดำเนินการโดย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จะดำเนินการดังนี้ 
 1) เมื่อมีตำแหน่งว่าง จะดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง และมาตรฐานวิชาเอก เพ่ือแจ้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการสรรหาทันที 
 2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบข่าวการประกาศสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน
ข้าราชการตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงทางระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39เพ่ือช่วยให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 3) การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นทีมงานในการบริหารงานในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้านสังคม จึงมีแนวทางการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้าง
ทีมงานด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องของกลุ่มงานให้สอดคล้องกับงานเป็น
สำคัญและมุ่งเน้นบุคคลที่มีคุณธรรม เพ่ือการเป็นข้าราชการที่ดี ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                    ประกาศ   ณ   วันท่ี   30  มกราคม  2563 
 

        

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่9(ข้อย่อยที่9.4) 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 


