ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รางรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) รวมทั้งให้ส อดคล้อ งกับ การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 1TA)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จึงกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดังนี้
๑. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning) กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการ
วางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา และในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๑ ปี และ ๓ - ๕ ปี เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา รองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรู ปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐)
๑.๒ จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประจาปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน
๑.๓ จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดเดิม (ตาม ว. ๑๗) เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด
๒. ด้านการสรรหา (Recruitment) กลุ่มบริหารงานบุคคลดาเนินการแสวงหาบุคคลตาม
คุณลักษณะที่ กาหนด และเลื อกสรรคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และแผนการปฏิรูป ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงาน ราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย กาลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ใน
สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
/๒.๒ ดาเนินการสรรหาโดย…

-๒๒.๒ ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
๑) ขอใช้ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข อง กศจ.ขอนแก่ น หรื อ กศจ.ข้ า งเคี ย ง (ส าหรั บ
ข้าราชการครู ในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ตาแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่ นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) โดยทั้งนี้ คานึงถึงความต้องการขาดแคลนและ
มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง
๒) ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. โดยดาเนินการ
ตามปฏิทิน ที่ สพฐ.กาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาใน
สังกัด และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่ วยงานต่าง ๆ ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถและ
หลากหลาย เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
๓. ด้านการพัฒนา (Development) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ดาเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่ หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ
รองรับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) ได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็นและ
ความ ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
๓.๒ จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล(Training and Development
Roadmap) เพื่อ เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
๓.๓ นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคคล (Human Resource Development System : HRDS)
๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS
๓.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล จัดทาเส้นทางความก้าวหน้า ในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มี ประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลกร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งเผยแพร่ ไว้ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๒ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบ
๔.๓ จัดทาและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งที่ว่าง เพื่อเตรียม
ความ พร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
/๔.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูล…

-๓๔.๔ ปรั บปรุ งฐานข้ อ มูล บุ คลากรในระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล (Departmental
Personnel Information System : DPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
๔.๕ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การ
คัดเลือกบุคคล และหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และ บุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้
๔.๖ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินับและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและ
ลูกจ้าง เกี่ยวกับวินัยและการักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา
๔.๗ ควบคุ ม ให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
และ สพฐ.กาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ เป็นไป ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการ
ร้องเรียน ร้องขอความเป็น ธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน
๕. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องร่วมมือ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น ระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ให้ผู้ บั งคั บบั ญ ชามอบหมายงานแก่ผู้ใ ต้บั งคับ บัญ ชาอย่า งเป็น ธรรม ไม่ เลือ กปฏิบั ติ
รวมทั้ง ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ ดารง
ตาแหน่ง ที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งเวียนทาง
ระบบ My Office เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ทั้ ง นี้ ให้ ก ลุ่ ม บริห ารงานบุค คล รายงานผลการด าเนิ น ตามนโยบายดั ง กล่ า วเพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจาทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
(ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25)

