ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
---------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงกาหนดนโยบายการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดังนี้
1.ด้านการวางแผนอัตรากาลังคน (Human Resource Planing)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาและส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1จัดทาแผนอัตรากาลัง 1 ปี และ 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเท ศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561 เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.3จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด (ตามว 21) เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู
2.ด้านการสรรหา (Recruitment)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ดาเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กาหนด และเสือกสรรคนดนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ (20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่
สามารถใช้ผูกพันได้ในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.2 ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการสรรหาที่หลากหลาย เป็นธรรม มีความโปร่งใส
บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1)ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีส ะเกษ หรือ
จังหวัดใกล้ เคียง (ส าหรั บ ข้าราชการครู ในสถานศึกษา) หรือบัญ ชีผู้ ส อบแข่งขันได้จากบัญชีของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สาหรับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) โดย
คานึงถึงความต้องการ ขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างไท้จริง
2)ประกาศการเปลี่ยนตาแหน่ง รับย้าย/โอน ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ ก.ค.ศ.
กาหนด โดยดาเนินการตามปฏิทินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
3)ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่ อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศการสรรหาและ
เลื อ กสรรเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป โดย ต้ อ งปิ ด ประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ทางเว็ บ ไซด์
http://www.sisaketedu1.go.th/ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4)แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยพิจารณาจากผู้มี
ความรู้ความสามารถและหลากหลาย เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
3.ด้านการพัฒนา (Development)
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ดาเนินการวางแผนการพัฒนาคน โดยเตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายตามวิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ ภารกิ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ให้สอดคล้องตามความ
จาเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.2จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training ans Development
Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
3.3นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงาน
พัฒนาบุคคล (Human Resource Development System : HRDS)
3.4ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ
HRDS
3.5จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
4.ด้านการรักษาไว้ (Retention)
4.1จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
4.2จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค(2) เพื่อทราบและเตรียมดาเนินการ
4.3จัดทาและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งที่ว่าง เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการสูญเสียบุคลากร เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของแต่ละปี
4.4ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล (P-Obec)
ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

4.5จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากรในสังกัด การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น การ
คัดเลือกบุคคลต้นแบบและการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด กิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ ให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4.6เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม ในโอกาสต่างๆ
ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
4.7ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนดอย่างเคร่งครัด
5.ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุ คคลอย่ างเป็ น ระบบ แจ้ งให้ บุ คลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูล ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
5.1ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาปฏิบั ติตามระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ และข้อบังคั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.2การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานต่าง ๆ ต้องประกาศให้ทราบทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
แจ้งเวียนทางระบบ E-office เพื่อแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
5.3การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังกล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มบริห ารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1 ต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็น
ประจาทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(นายโชติ บุญทน)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ

