ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
……………………………………………………………….
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงกาหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 1 ปี และ 3-5 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2 จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา
พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 17 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๒ ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 1๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2.ด้านการสรรหา….

-๒–
2.ด้านการสรรหา (Recruitment)
กลุ่มบริหารงานบุคคลดาเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนเก่ง
เพื่อภารกิจของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และแผนการ
ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการศูนย์เสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้
ในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2.2 ดาเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กศจ.สุพรรณบุรี หรือ กศจ.ข้างเคียง (สาหรับข้าราชการครู
ในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือส่วนราชการอื่น สาหรับตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)) โดยทั้งนี้ คานึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐาน
วิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง
2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.โดยดาเนินการ
ตามปฏิทินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา
ในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และหลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. ด้านการพัฒนา (Development)
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติ…

-๓แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จาทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.2 จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap)
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
3.3 นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้ในระบบงานพัฒนาบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS)
3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
4.2 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
4.3 จัดทาและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งที่ว่างเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel
Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
4.5 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความ
ผูกพันระหว่างบุคลากรกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และบุคลากร
ที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้
4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและลูกจ้าง
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4.7 ควบคุม…

-๔4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดพร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด หากมี
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอ
ผู้บังคับบุญชาพิจารณาโดยด่วน
5.ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องร่วมมือ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินับ และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ และแจ้งเวียนทางระบบ I-Office เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ จะดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยยึดถือความรู้
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และ
ข้าราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดาเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

