ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
......................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำสุรินทร์ เขต ๒ ได้กำหนดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และรองรับภำรกิจกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และสอดคล้องกับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment System : ITAS) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้ “หน่วยงำน
ภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่สำนักงำน
ป.ป.ช. กำหนด” เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี้
ก. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. ด้านการสรรหา (Recruitment)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ จะดำเนินกำรวำงแผนอัตรำกำลังคน
แสวงหำคนตำมคุณลักษณะ คุณสมบัติที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สพฐ. และก.ค.ศ. กำหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติภำรกิจของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำให้บรรจุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทำแผนอัตรำกำลัง ๓ – ๕ ปี และ ๓ – ๑๐ ปี เพื่อใช้กำหนดโครงสร้ำงตำมกรอบอัตรำ
กำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๑.๒ จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงรำยเดือนให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรเสี ยอัตรำกำลั งคนโดยมุ่งเน้นให้มีอัตรำว่ำงไม่เกินร้อยละ ๓ ของอัตรำกำลังพนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงรำยเดือนที่ สพฐ.กำหนด
๑.๓ จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนวิชำเอก ควำมจำเป็น ควำมขำดแคลนของสถำนศึกษำให้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเสีย
อัตรำกำลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรำว่ำงไม่เกินร้อยละ ๓ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม
เกณฑ์อัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๑.๔ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงรำยเดือนจะ
ดำเนินงำน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล และแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนดโดยเคร่งครัดโดยจะประกำศทำงเว็บไซต์
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ และแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ไปยังสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำอื่นๆ เพื่อสร้ำงโอกำสกำรรั บรู้และเข้ำถึงข้อมูลของประชำชนผู้สนใจได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

-๒๑.๕ กำรรับสมัครสอบแข่งขันหรือกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะดำเนินงำนโดยยึดกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หลั กธรรมำภิ บ ำล หลั กเกณฑ์และวิธี กำรที่ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กำหนดโดยเคร่ง ครัด โดยจะ
ดำเนินงำนร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ประสำน ประกำศทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุ รินทร์ เขต ๒ และแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำและ
หน่วยงำนกำรศึกษำอื่นๆ เพื่อสร้ำงโอกำสกำรรับรู้และเข้ำถึงข้อมูลของประชำชนผู้สนใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑.๖ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงรำยเดือนจะ
สรรหำและเลือกสรรผู้แทนครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่ยอมรับของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อดำเนินงำนกำร
สรรหำและเลือกสรรให้เกิดควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส
๑.๗ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสอบแข่งขันหรือกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะสรรหำและเลือกสรรผู้แทนครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเสนอสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งเป็นกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้มีประสิทธิภำพ
๒. ด้านการพัฒนา (Development)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ จะดำเนินกำรวำงแผนพัฒนำข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมภำรกิจ และเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรเป็นข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้มีคุณภำพ คุณธรรมและคุณประโยชน์ โดยกำรพัฒนำทั้งควำมรู้ ทักษะกำรปฏิบัติงำนและ
สมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลำกหลำยตำมแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำหนต
แนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปีให้สอดคล้องตำมควำมเป็นและควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคคลในหน่วยงำนกำรศึกษำ
๒.๒ จัดทำเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร ( Training and Development Roadmap) เพื่อเป็น
กรอบในกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละตำแหน่งสำยงำน
๒.๓ สร้ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนในรำยตำแหน่ง บทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่ใน
ระบบ E – Learning เพื่อให้บุคลำกรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลำอย่ำงเป็นระบบ
๒.๔ นำระบบสำรสนเทศเพื่อยกระดับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลมำใช้เป็นระบบพัฒนำบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS) ด้วยระบบ E – Learning (TEPE Online)
๒.๕ ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพัฒนำตนเองด้วยแผนพัฒนำรำยบุคคล (E-IDP) ผ่ำนระบบ E –
Learning
๒.๖ จัดให้มีกำรประเมินข้ำรำชกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ สพฐ.และ
ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๗ จัดทำ และดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

-๓๒.๘ จั ดให้มีกำรประเมิน ควำมพึงพอใจของบุคลำกรในองค์กรที่มีต่อกำรพัฒ นำบุคลำกรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ จะดำเนินงำนโดยกำรวำงแผนกลยุทธ์
ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล แผนกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของบุ ค ลำกรในสั ง กั ด ประจ ำปี เส้ น ทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน กำรปรังปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรลูกจ้ำงรำยเดือนที่มีประสิทธิภำพ และยก
ย่องชมเชยบุคลำกรเพื่อให้บุคลำกรมีควำมผูกพันกับองค์กร โดยกำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จั ด ท ำ ด ำเนิ น กำร และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลให้
หน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำในสั ง กั ด และหน่ ว ยงำนอื่ น ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒
๓.๒ จัดทำ และดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพคุณภำพชีวิต
โดยมุ่งเน้นพัฒนำทั้ง ๔ ด้ำน ประกอบด้วย ๑) ด้ำนกำรทำงำน ๒) ด้ำนส่วนตัว ๓) ด้ำนสังคม และ ๔)
เศรษฐกิจ
๓.๓ กำหนดจัดกิจกรรมกีฬำสีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กีฬำเป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์
และควำมสำมัคคีของบุคลำกรในหน่วยงำน รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง
๓.๔ จัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนให้บุคลำกรในสังกัดรับทรำบ
๓.๕ ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบ P – OBEC ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
๓.๖ จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรคัดเลือก
บุ คลำกรดี เด่น ด้ำนต่ำงๆ กำรจั ดพิธีรั บมอบเครื่องรำชอิส ริยำภรณ์ประจำปี และกำรมอบรำงวัล ตำม
กิจกรรม To Be The First เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรัก ผูกพัมระหว่ำงบุคลำกรกับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๓.๗ ดำเนิ น กำรเร่ ง รั ดกำรประเมินบุคคลเพื่อให้ ดำรงตำแหน่ งในระดับ ที่สู งขึ้น กำรประเมิ น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ และเร่งรัดกำรขอรับสวัสดิกำรให้บุค ลำกร
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรและตำมที่ระเบียบรำชกำรกำหนด
๓.๘ ควบคุม กำกับ ดูแลให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและ
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร แนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.
และ สพฐ. ก ำหนด เพื่ อ ให้ ก ำรเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ ำ รำชกำร เลื่ อ นขั้ น ค่ ำ จ้ ำ งลู ก จ้ ำ งประจ ำ และเลื่ อ น
ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรเป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ โปร่งใสเป็นธรรมและ ตำมช่วงเวลำที่กำหนด รวมถึง
กำกับดูแลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงรำยเดือนเพื่อกำรต่อสัญญำจ้ำงให้เป็นไปตำมแนวทำงที่
สพฐ.กำหนด

-๔๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ โดยทุกหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดต้อง
ร่ว มมือกันในกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบแจ้งให้ บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำถึงช่องทำงกำร
รั บ ทรำบข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล รวมทั้ ง ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ โดยกำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญำมอบหมำยให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใต้บังคับบัญชำ
อย่ ำงเป็น ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมกำกับ ดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติตำมระเบียบวินัย
ประมวลมำตรฐำนวิชำชีพ จริยธรรมข้ำรำชกำร หำกผู้ใต้บังคับบัญชำกระทำควำมผิด หรือส่อไปในทำง
ทุจริต ประพฤติมิชอบให้รำยงำนผู้ อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒
ทรำบโดยเร็ว
๔.๒ กำรดำเนินกำรเพื่อกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือ กำรประเมินเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐำนะจะยึดถือควำมเป็นผู้มีวินัย จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน รวมถึงประโยชน์ที่ข้ำรำชกำรจะได้รับเป็นหลักในกำรดำเนินงำน และแจ้ง
ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล และมีโอกำสได้โดยเท่ำเทียมกัน
๔.๓ ดำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำ “ทำ
ดีด้วยหัวใจ” และร่ วมกิจกรรมสำธำรณะอื่นๆ ของชุมชนและหน่วยงำนในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ กำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล โดยยึดถือปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
สพฐ. กำหนดในแต่ละเรื่อง และแจ้งหน่วยงำนกำรศึกษำทรำบและถือปฏิบัติร่วมกันโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มกฎหมำยและคดี
ดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รำชกำรจะพึงได้รับ
เป็ น ส ำคั ญ หำกมี ปั ญ หำในทำงปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งใดให้ ร ำยงำนผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ ทรำบโดยเร็ว
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยณรงค์ศักดิ์ เหมือนชำติ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒

