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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ได้ประกาศนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และติดตามอย่างเป็น
ระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ได้แก่ 

๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์ และค่านิยม
องค์กร ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ครอบคลุมด้านการวางแผน
อัตราก าลัง  การสรรหาบรรจุแต่งต้ัง  การมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ บ าเหน็จความชอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการจัดท าทะเบียนประวัติ โดยมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๒. ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบ
ได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลภายใต้
ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกในช่องทางท่ีก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีสามารถตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม 

๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  การบริหารอัตราก าลัง  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
๕. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ 

โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและส่วนรวม มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
วิสัยทัศน์องค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  “จัดการศึกษาวิถี
ใหม่ บนพื้นฐานความหลากหลาย สู่เป้าหมายความเป็นหนึ่ง” 

๖. มีช่องทางในการส่ือสารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบ
เกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานบริหารงานบุคคล ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  Line กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม
อื่นๆ ท่ีก าหนด 

โดย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  มีแนวทางในการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

นโยบายข้อที่  ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  
ครอบคลุมด้านการวางแผนอัตราก าลัง  การสรรหาบรรจุแต่งต้ัง  การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ บ าเหน็จ
ความชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดท าทะเบียนประวัติ โดยมีการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  “จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพื้นฐานความหลากหลาย สู่เป้าหมายความ
เป็นหนึ่ง”  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ



ศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  เป้าประสงค์ข้อท่ี ๕ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะตามสายงาน/มาตรฐานวิชาชีพครู   โดยการด าเนินโครงการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน/มาตรฐานวิชาชีพครู อย่างเป็นระบบ 

 
นโยบายข้อที่ ๒. ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส

เป็นธรรมตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกในช่องทางที่
ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม 

ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุง เทพมหานคร                  
เขต ๑  ได้บริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ในรูปแบบของคณะกรรมการในการด าเนินการด้านต่างๆ เช่น
คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท่ีประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ผู้อ านวยการโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ  ใหญ่  กลาง และเล็ก  และผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าท่ี     

1. ก าหนดแผนงานบริหารอัตราก าลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้การใช้
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ก าหนดมาตรการในการเกล่ียอัตราก าลังจากสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยัง
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาเอก 

4. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ช่ัวคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

5. พิจารณาเสนอการเกล่ียอัตราก าลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการท่ีก าหนดให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

6. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น จากการด าเนินการตามแนวทางและ
มาตรการท่ีก าหนด 

7. ก าหนดแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้การเกล่ียอัตราก าลังเป็นไปตามแนวทางและ
มาตรการท่ีก าหนด รวมถึงเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลท่ีให้ความร่วมมือ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้
ได้รับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตราก าลังตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 



นโยบายข้อที่ ๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารอัตราก าลัง  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ได้ด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหาร
อัตราก าลัง  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
 ๑. ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 
  

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด 
 

 



 ๓. ข้อมูลจ านวนข้าราชการ แยกตามวิทยฐานะ 
 

 
  

๔. ข้อมูลจ านวนครู แยกตามวิชาเอก โรงเรียนในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕. ข้อมูลแสดงจ านวนเกษียณอายุราชการ 
 

 
  

๖. ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โรงเรียนในสังกัด 
 

 
  
 
 
 
 



๗. ข้อมูลจ านวนท่ีอยู่ระหว่างการเล่ือนวิทยฐานะ โรงเรียนในสังกัด 
 

 
 
นโยบายข้อที่  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน          
กลุ่มท่ี ๕  ด าเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่ง การเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement)  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด าเนินการในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๔๖๔  

 

 
 
 



 
 
 
 



นโยบายข้อที่ ๕. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม มุ่งม่ันต้ังใจปฏิบัติราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์องค์กรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต ๑  “จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพื้นฐานความหลากหลาย สู่เป้าหมายความเป็นหนึ่ง” 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ส่งเสริมให้มีการประเมินและ
และพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และรวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีเป็นธรรม  เพื่อส่งเสริมให้คนใน
องค์กรปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีจิต
สานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและส่วนรวม มุ่งมั่นต้ังใจ
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  คนดี มีวินัย 
 
นโยบายข้อที่ ๖. มีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับ
ทราบเก่ียวกับนโยบายและการด าเนินงานบริหารงานบุคคล ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เว็บไชต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  Line กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุ่มอื่นๆ ที่ก าหนด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  มีช่องทางในการส่ือสารให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงาน
บริหารงานบุคคล ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 

 
 
 



 ๒. Line กลุ่มงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น ไลน์กลุ่มงานอัตราก าลัง  กลุ่มงานเงินเดือน 
เป็นต้น 
 

 
 
 


