
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  รองรับภารกิจตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ ได้น าหลักธรรมมาภิบาล รวมถึงการน า
ระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน

อัตราก าลังเพ่ือรองรับการปฏิบัติ ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพ่ือให้การ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  

1.1 วิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จ าเป็นต้องมี        
ในสถานศึกษาตลอดทั้งเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี รายวิชาทดแทน เพ่ือจัดท าแผน
อัตราก าลังส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

     1.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 – 5 ปี  แผนอัตราก าลัง 1 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

     1.3 จัดท าข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือใช้ในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาเอก 

2) การบริหารอัตราก าลัง   
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร

อัตราก าลัง มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
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2.2 ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ   

2. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ด าเนินการสรรหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 ด าเนินการสรรหาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามแผน

อัตราก าลังทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 

2.2 การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ตลอดจนการรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือสร้างการ
รับรู้และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา เพ่ือให้
สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษา และมาตรฐานวิชาเอก 

 2.4 ด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการ  
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตลอดจนการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ยุติธรรม  

 

3.  ด้านการพัฒนา (Development) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  และ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
รองรับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและ

ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด  
3.2 จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ

ต าแหน่ง 

3.3 ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ 

3.4 น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคคล (Teachers  and  Educational  Personnels  Enhancement  based  on  Mission  and  Functional  
Areas  as  Majors : TEPE online) 

3.5 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านระบบ TEPE online  และระบบ Line 
Professional  Learning  Community  (PLC) 

3.6 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
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3.7 สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.8 ประเมินผลการด าเนินงานสู่การพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

4. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล มีการ

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง เชิด
ชูเกียรติบุคลากร เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อให้เกิดความผูกพันความ
รักต่อองค์กร  

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้ เพ่ิมทักษะใหม่ให้กับบุคลากร 

4.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (Personnel  office  of  Basic  
Education  Commission : P – obec) ให้เป็นปัจจุบัน 

4.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากร  เช่น การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น การมอบเกียรติบัตรครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน  การมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ          
การจัดกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  การจัดกิจกรรมวัน
ครู เป็นต้น  

4.4 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลให้
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ  แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  

รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พ.ศ.2559  ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี 
มาตรการ/แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ก าหนด 

5.2 จัดท าและด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างทุกต าแหน่งทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส      
เป็นธรรม โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างเทา่เทียม 
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 6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รักษาผลประโยชน์ของทาง
ราชการ ประพฤติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
6.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยการสร้างความตระหนักถึง

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด ารงตน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

6.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน โดยการสร้างความตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงงาน ดูแลรักษาและใช้
ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

6.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อผู้ใช้บริการ  ให้ความเป็นธรรม ให้บริการ
ด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนทัน
เหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6.4 ด าเนินการตามโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต สถานศึกษาสุจริต เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ 

 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29   มิถุนายน  พ.ศ.2563 
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