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        ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

------------------------------ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 และให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and  Transparency Assessment : ITA)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงกำหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้  

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการวางแผนอัตรา

กำลังคนในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรองรับภารกิจของสถานศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  

 1.2 จัดทำแผนอัตรากำลัง 10 ปี เพื่อเตรียมรองรับทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ให้ 
ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีจำเป็นและขาดแคลน  

1.3 จัดทำแผนกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
ประจำปี 2564 เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคลากรไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร  
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกีย่วข้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  

2. นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  

บุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 สรรหาบุคลตามคุณลักษณะที่กำหนด ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้  

2.1 การ.... 
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 2.1 การบรรจุ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง โปร่งใส  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

 2.3 ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสีย 
กำลังคน  

3. นโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอย่างหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มี 
ความรู้ ความสามารถตามความต้องการของตนเอง ได้จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการพัฒนา
ตามความจำเป็นและผ่านระบบ Digital Technology มีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

 3.1 จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด  

 3.2 ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการ  

 ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถตามความต้องการของตนเองและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยการอบรมกับหน่วยงาน 
ภายในและภายนอก และพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online ตามท่ีหน่วยงานกำหนด  

 ๓.๔ รายงานผลการพัฒนา  

๔. นโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ส่งเสริมด้านการเสริมสร้างขวัญ

และกำลังใจแก่บุคลากรในหลายรูปแบบ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
 ๔.1 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง            

การศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ตามแนวปฏิบัติ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องอย่าง
โปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

 ๔.๒ ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

 
4.3 ส่งเสริม.... 
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 ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อมอบกำลังใจคนทุ่มเทเป็นไปตามค่านิยมองค์กร ของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

๕. นโยบายด้านการใช้ประโยชน์  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยทุกกลุ่มงานร่วมมือกันในการ  

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารงาน
บุคคล  รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

 ๕.๑ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคุม 
กำกับ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการปฏิบัติตาม 
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี มาตรการ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน และหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กำหนด 

 ๕.๒ จัดทำและดำเนินการประกาศตำแหน่งว ่างทุกตำแหน่งทั ้งตำแหน่งผู ้อำนวยการ 
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม โด ยมีการ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และให้มีการเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 

 

        

 
 

(นายบูรพา พรหมสิงห์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 


