
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

----------------------------------------------------- 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 อีกท้ังยังสอดรับกับ
นโยบายและจุดเน้นข้อที่ 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แนวคิดและทิศทาง ในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 และการประเมินคุณธรรม ( Integrity and Transparency ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
Assessment: ITA) มาก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงก าหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ    
๒๕๖5 เพ่ือก่อให้เกิดการบุคคลที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 2) ด้านการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร 3) ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร  5) ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคคล  6) ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน 

สถานศกึษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลังอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับความ การ
อัตราก าลัง เพ่ือจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน และใช้ การ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง 



๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส 

๒. ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคล 

ยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑ จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถและ
หลากหลายเพ่ือให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

3. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
3.1 ได้จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ๒๕๖5 

ครบถว้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) เช่น 
ข้อมูลสาขาวิชาเอก  ครูไปช่วยราชการร ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ทีเ่ป็นฐานข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนผลิตครแูละให้ได้ครูครบตามที่สถานศึกษาขาดแคลนหรือต้องการ ท าให้ประหยัดงบประมาณและ
ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ในการบริหารงานบุคคล 

3.2 มีองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ด าเนินการวางแผนบุคลากรเตรียม 

ความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕ 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕8๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลาการประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 

4.2 พัฒนาครูและบุคลากรการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง
มี คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น (TEPE Online) ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น  

4.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP)  
4.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 

 



5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ

เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และเป็นไปตามก าหนดเวลา  
5.2 ผลประเมินที่ดีจะท าให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการเกิดความภาคภูมิใจ

ในความส าเร็จของตน ช่วยเพ่ิมความ มั่นใจและมุ่งมั่นในการท างานได้อีกด้วย ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

6. ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ   
6.1 การให้คุณให้โทษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการให้
คุณให้โทษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการ
ที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเองส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวม  

6.1 การสร้างขวัญก าลังใจ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ด าเนินการการสร้างขวัญ

ก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงาน

ดีเด่น เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสม ความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ และเพ่ือเสริมสร้างความรัก ผูกพัน ระหว่างบุคลากรกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การเลื่อนวิทยฐานะ โอน ย้ายจะต้อง
ค านึงถึงผลงาน ของบุคลากรที่ผ่านมา โดยบุคคลที่มีผลงาน โดดเด่นควรจะได้รับโอกาสมากกว่า 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

(นายชาญขัย   ทองแสน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
 
 


