
  
 
 

        ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

ด้วยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรเจริญเติบโต และเป็นหัวใจส าคัญ  
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ทรัพยากรบุคคลจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันจะท าให้การขับเคลื่อนภารกิจ ต่าง ๆ 
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าน าพาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ประกอบกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

ตามนัยของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 รองรับภารกิจ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) อีกทั้งยังสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานในการพิจารณาก าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 และให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and  Transparency Assessment : ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
จึงก าหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา  

และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษาและ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรองรับภารกิจของสถานศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580)  

1.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง 10 ปี เพ่ือเตรียมรองรับทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 
ให้ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีจ าเป็นและขาดแคลน  

1.3 จัดท าแผนก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี 2565  
เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคลากรไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

1.4 แต่งตั้ง.... 
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1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลัง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

2. นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ด าเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  

บุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา สรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนดด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการบริหารแผนอัตราก าลัง
ที่สอดคล้องกับภารกิจเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 การบรรจุ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโปร่งใส
เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

2.3 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ชั่วคราว 
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสีย ก าลังคน  

2.4 มีองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีความชัดเจน 
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

3. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนจะท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

รู้แนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร ช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรมีความขยันและตั้งใจ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือให้ตนเองสามารถก้าวหน้าตามต าแหน่งงาน/สายงานได้อย่างเหมาะสม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 สร้างความเข้าใจกับข้าราชการและด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา 
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

3.2 ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การเลื่อน การโอน การย้าย จะต้องค านึงถึง
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล 

4. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
  4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่ดีท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
ช่วยเพิ่มความมั่นใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. นโยบาย.... 
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๕. นโยบายด้านการบริการและข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล 
   5.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยทุกกลุ่มงานร่วมมือกัน 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ ดูแลให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามระเบียบวินัย ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการปฏิบัติตาม นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
มาตรการ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ก าหนด 

 ๕.๒ จัดท าและด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างทุกต าแหน่งทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และให้มีการเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม  

6. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคลากร โดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และสามารถด าเนินการตามนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.1 ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) 

6.2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
  6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

      6.3.1 พัฒนาครูและบุคลากรการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบการพัฒนา 
ที่หลากหลาย อาท ิเช่น การพัฒนาครูในรูปแบบออนไลน์ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Communicaty:PLC)) การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM).) การพัฒนาครูผู้ช่วย  
การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 

      6.3.2 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา 
      6.3.3 ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 

        

 

(นายบูรพา พรหมสิงห์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 


