
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
เรี่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล 

-------------------------------------------------------------- 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คค ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในการนี้  
ในการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้น าหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักการ  
มีส่วนร่วมของสาธารณชน หลักความสุจริตและโปร่งใส หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่
ยุติธรรมและชัดเจน หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักความเสมอภาคในโอกาส หลักความเสมอภาคในโอกาส หลักความสามารถ  
หลักความมั่นคงในอาชีพ หลักความเป็นกลางทางการเมือง และสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีคือหลักธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย พรหมวิหาร 4 อคติ 4 สังคหวัตถุ 4 ฯลฯ รวมถึงหลักการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดี มีความทันสมัย เปลี่ยนแปลงทันที มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เรารักกัน เป็นแนวทางในการด าเนินการตามนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง  
เพ่ือรองรับการปฏิบัติ ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และ
สถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังและบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้  
การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษาใน
สังกัด โดยก าหนดให้มกีารด าเนินการ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
   1.1 ด าเนินการศึกษาอัตราก าลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนด 
ความต้องการรายวิชาทดแทนและจัดท าข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนความต้องการครูขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต



พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในระยะยาว 

   1.2 ด าเนินการจัดแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  1.3 ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในระยะสั้น 
  1.4 ข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก  
  1.5 สรุปวิชาเอกท่ีมีและควรมีในสถานศึกษา 

2) การบริหารอัตราก าลัง 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด 

  2.2 เมื่อมอัีตราก าลังว่างลง ให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง แล้วแจ้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการสรรหาทันที 
  2.3 ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตราก าลัง สามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวได้ที่ Cloud กลางกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

2. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานขั้นแรกในการจัดคน เข้าท างาน
การสรรหามีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารสรรหา บุคคลผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ส าหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับในส่วนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 เมื่อมีต าแหน่งว่างลง ให้รีบด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง มาตรฐานวิชาเอก และ  

แจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ด าเนินการสรรหาทันที 
   2.2 เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหา 
บรรจุแต่งตั้งตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หรือหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
เพ่ือเข้ารับการสรรหา การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  

เขต 4 หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร ได้อย่างเท่าเทียมตามองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 



   2.3 การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นทีมงานในการบริหารงานในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี   

โดยได้ด าเนินการสรรหาผู้มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เ พ่ือสร้างทีมงานไอซีที ( ICT) โดยพิจารณา 
ตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน โดยผู้ได้รับการพิจารณาต้องเป็นข้าราชการที่ดี ทันสมัย 
เปลี่ยนแปลงทันที มุ่งผลสัมฤทธิ์และเรารักกัน 

3. นโยบายการบริหารบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  
ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรม โปร่งใส่โดยทั่วกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด โดยก าหนดให้มีการประเมิน ดังนี้ 
  3.1 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   3.2 แนวทางการพิจารณาข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.3 การแบ่งระดับการประเมิน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานค านวนเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(สายผู้สอน) 
 

4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้ความส าคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษาวินัยต่อ
ตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ โดย   

 6.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึง  
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และเก็บออม  
การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ  
ด ารงตน การมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 6.2 การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ท างานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่ม สร้างสรรค์และปรับปรุงงาน  
ดูแล รักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

 6.3 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อด้วยความเสมอภาค/ไม่เลือกปฏิบัติ เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคล
ทั่วไป ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้ วน ทันเหตุการณ์ไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
 
 



 6.4 ด าเนินการโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ 
คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
      
     (นายปัญญารัฐฏน์  จันทร์กอง) 

        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  


