บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล. 2
ที่
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรียน

ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เพื่อเป็นการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) และให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สพป.พิษณุโลก เขต 2 (ITA)
เห็นควรจัดทาประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
รายละเอียดแนบท้าย
จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

(นางลดาวัลย์ กอบฟั้น)
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พล. 2
ที่
วันที่
1 ตุลาคม 2561
เรื่อง แจ้งนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรียน

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และเจ้าหน้าที่ทุกคน

ด้วยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้กาหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฏษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พงศ.
2546 และรองรับภารกิจตามการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายบุญสม โพธิ์เงิน)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-----------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580 ) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังนี้
1. ด้านวางแผนกาลังคน
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา และในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 1 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580 )
1.2 จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการสรรหาไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีที่ ก.ค.ศ.กาหนดเดิม (ตาม ว.17) เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
2. ด้านการสรรหา
กลุ่มบริหารงานบุคคลดาเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580)

-2แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
ราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ในสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
2.2 ดาเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
2.2.1 ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของ กศจ.พิษณุโลก หรือ กศจ.ข้างเคียง (สาหรับข้าราชการครูใน
สถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยทั้งนี้ คานึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มี
อัตราว่างอย่างแท้จริง
2.2.2 ประกาศรับย้าย / รับโอน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดาเนินการตาม
ปฏิทินที่ สพฐ. กาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2.2.3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็ปไซด์และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
หลากหลาย เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ด้านการพัฒนา
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็นและความต้องการ
ในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.2 จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
3.3 นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคลากรในแต่
ละตาแหน่ง (Human Resourec Development System : HFD)
3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS

-33.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
4. ด้านการรักษาไว้(Retention)
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งาน แผนการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยก
ย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผลกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง เผยแพร่ไว้
ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
4.2 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
4.3 จัดทาและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งที่ว่างเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel
Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
4.5 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่าง
4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดพร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการร้องเรียน
ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน
5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต้องร่วมมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม
กากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

-4แนบปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม กากับ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตาแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และแจ้งเวียนทาง
ระบบ I-Office เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยยึดถือความรู้ความสามารถและประโยชน์
สูงสุดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และข้าราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดาเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเป็นประจาทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายบุญสม โพธิ์เงิน )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

