ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
…………………………………………
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 รองรับภารกิจ ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment:ITA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้กาหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา และในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจ
ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ที่รองรับต่อภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
1.2 จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประจาปี พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด (ตาม ว.21) เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2. ด้านการสรรหา (Recruitment)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาเนินการแสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน
2.2 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ...

-2พนักงานราชการ ตลอดจนการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องประกาศทางเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัด เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษา และมาตรฐาน
วิชาเอก
2.4 ดาเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตลอดจนการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ยุติธรรม
3. ด้านการพัฒนา (Development)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม
ของข้าราชการเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.2 จัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
สู่ครูมืออาชีพ
3.3 นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนายกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็น
ระบบงานพัฒนาบุคคล (Human Resource Development System: HRDS)
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3.5 ประเมินผลการดาเนินงานสู่การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
3.6 จัดอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3.7 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลประกอบ
กับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ
และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้ เพิ่มทักษะใหม่ให้กับบุคลากร
4.2 จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็ปไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (Personnel office of Basic
Education Commission :P-obec) ให้เป็นปัจจุบัน
4.4 จัดกิจกรรม...

-34.4 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญและกาลังใจ แก่บุคลากร เช่น การมอบเกียรติบัตรครูดี
ในดวงใจ การจัดกิจกรรมวันครู เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรกับสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
5.ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายชองรัฐ/มติคณะรัฐมนตรี/มาตรการ/แนวปฏิบัติ/
หลักเกณฑ์ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 กาหนด
5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็ปไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งเวียน
ทางระบบ AMSS+++ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้
ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดาเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจาทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562

(นายสุริภาศ สีหะวงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

