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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
เรื่อง นโยบายและการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
***********************************
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูป ประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จึงกาหนดโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา พะเยา เขต ๒ ดังนี้
๑. ด้านการวางแผนกาลังคน กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนใน
สถานศึกษาและในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดเพื่อให้
สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ แนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๑ ปี และ ๓ – ๕ ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
๑.๒.จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี
การศึกษาพ.ศ.2563เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.๓ จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดเดิม (ตาม ว.17) เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๒. ด้านการสรรหากลุ่มบริหารงานบุคคลดาเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด
และเลือกสรร คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๒ และแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 – ๒๕๘๐) แนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้
๒.๑ จั ด ท าและด าเนิ น การสรรหาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ้ า ง
ชั่วคราว พนักงานราชการดารงตาแหน่งว่างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นให้มี
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
๒ ๒ ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
๑) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาหรือ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดข้างเคียง (สาหรับข้าราชการครูในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
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อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยทั้งนี้ คานึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มี
อัตราว่างอย่างแท้จริง
๒) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดไว้ โดยดาเนินการตามปฏิทินที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้น พื้นฐานกาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
๓) ประกาศรั บสมัครคัดเลื อกเพื่อจ้างเป็นลู กจ้ างชั่ว คราว และประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื อกสรรเป็นพนั กงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซด์ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และหลากหลายเพื่อให้ ส ามารถเลื อกผู้ ที่มี ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีส อดคล้ องตามภารกิจของ
หน่วยงาน
๓. ด้านบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการเลื่อน
เงินเดือน จัดทาทะเบียนประวัติ, จัดทาบัญชีถือจ่าย และการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จัดทาข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม
๓.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและตอบแทนอื่น ตามที่ส่วน
ราชการกาหนด
๓.๓ จัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการ
บันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ
๓.๔ ดาเนินการงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อ
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ด้านการพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต ๒ ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) (พ.ศ.2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
๔.๒จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ใน
แต่ละตาแหน่ง
๔.๓ นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงาน
พัฒนาบุคคล
๔.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล
๔.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
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๕. ด้านการรักษาไว้ กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดทาเป็นเส้นทางความก้าวหน้ าในสายงานแผนการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพและยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ จัดทาดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๒ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
๕.๓ จั ด ท าและประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ส รรหาบุ ค คลไปด ารงต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง เพื่ อ
เตรียมพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
๕.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน และ
ทันสมัย
๕.๕ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น การคัดเลือก
บุคคล และหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริม สร้างความรัก ความผูกผันระหว่างบุคลากรกับสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างได้
๕.๖ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๗ ควบคุมให้ การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ ลู กจ้างประจา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลา
ที่กฎหมายกาหนด หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้
รวบรวมและรีบนาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน
๖. ด้านการใช้ประโยชน์ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องร่วมมือในการ
บริห ารทรัพยากรบุ คคลอย่ างเป็น ระบบ แจ้งให้ บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูล ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หาก ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๖.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
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๖.๓ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงาน
บุคคล รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจา
ทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นายสุชาติ ศศิภัทรกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

