ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
เรี่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุ คคล เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
อุ ด รธานี เขต 4 โดยได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ การด าเนิ น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่ม เติ ม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คค สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในการนี้
ในการพิจารณากาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้นาหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักการ
มีส่วนร่วมของสาธารณชน หลักความสุจริตและโปร่งใส หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่
ยุ ติธ รรมและชัดเจน หลั กประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล รวมถึงการนาระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคล ได้แก่ หลั กความเสมอภาคในโอกาส หลั กความเสมอภาคในโอกาส หลั กความสามารถ
หลักความมั่นคงในอาชีพ หลักความเป็นกลางทางการเมือง และสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีคือหลักธรรมสาหรับ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย พรหมวิหาร 4 อคติ 4 สังคหวัตถุ 4 ฯลฯ รวมถึงหลักการทางานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดี มีความทันสมัย เปลี่ยนแปลงทันที มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เรารักกัน เป็นแนวทางในการดาเนินการตามนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากาลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้กาหนดนโยบายด้านการวางแผนอัตรากาลัง
เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ตามภารกิ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 และ
สถานศึกษาในสั งกัด ภายใต้ฐานข้อมูล อัตรากาลังและบริห ารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
การบริ ห ารอัตรากาลั ง ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษาในสถานศึ ก ษา เป็นไปตามระเบีย บและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษาใน
สังกัด โดยกาหนดให้มกี ารดาเนินการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
1.1 ดาเนิ น การศึกษาอัตรากาลั งครูเพื่อการทดแทนการสู ญเสี ยอัตรากาลั ง การกาหนด
ความต้องการรายวิชาทดแทนและจัดทาข้อมูล เพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในระยะยาว
1.2 ดาเนิ น การจั ดแผนอัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.3 ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่ อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในระยะสั้น
1.4 ข้อมูลอัตรากาลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก
1.5 สรุปวิชาเอกที่มีและควรมีในสถานศึกษา
2) การบริหารอัตรากาลัง
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึก ษา เพื่อให้การบริหาร
อัตรากาลังข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เมื่อมีอัตรากาลังว่างลง ให้ดาเนินการตรวจสอบอัตรากาลัง แล้วแจ้งสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี ดาเนินการสรรหาทันที
2.3 ข้อมูล รายละเอีย ดที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การวางแผนอัต รากาลั ง สามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวได้ที่ Cloud กลางกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
2. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานขั้นแรกในการจัดคน เข้าทางาน
การสรรหามีความสาคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารสรรหา บุคคลผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน สาหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบัน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ดาเนินการ สาหรับในส่วนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดาเนินการดังนี้
2.1 เมื่อมีตาแหน่งว่างลง ให้รีบดาเนินการตรวจสอบอัตรากาลัง มาตรฐานวิชาเอก และ
แจ้งให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ดาเนินการสรรหาทันที
2.2 เมื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ การดาเนินการสรรหา
บรรจุ แต่งตั้งตามประกาศส านั ก งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หรือหน่ว ยงานอื่น ให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อเข้ารับการสรรหา การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค.(2) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร ได้อย่างเท่าเทียมตามองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือ
ก.ค.ศ.กาหนด

2.3 การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นทีมงานในการบริหารงานในสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 4 เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นอย่ า งรวดเร็ ว ทางเทคโนโลยี
โดยได้ ด าเนิ น การสรรหาผู้ มี ค วามสามารถทางคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ สร้ า งที ม งานไอซี ที ( ICT) โดยพิ จ ารณา
ตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน โดยผู้ได้รับการพิจารณาต้องเป็นข้าราชการที่ดี ทันสมัย
เปลี่ยนแปลงทันที มุ่งผลสัมฤทธิ์และเรารักกัน
3. นโยบายการบริหารบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
การประเมิ น ผลการปฏิบั ติงาน เป็ นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อ การปฏิบัติงานภายในเวลาที่กาหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภ าพ
ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรม โปร่งใส่โดยทั่วกัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ได้ดาเนิ น การประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลู กจ้างประจา
เสริมสร้างขวัญ กาลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด โดยกาหนดให้มีการประเมิน ดังนี้
3.1 ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 แนวทางการพิจารณาข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การแบ่ ง ระดั บ การประเมิ น เรื่ อ ง อั ต ราร้ อ ยละของฐานค านวนเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(สายผู้สอน)
4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ให้ความสาคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษาวินัยต่อ
ตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ โดย
6.1 การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการั ก ษาวิ นั ย ต่ อ ตนเอง โดยสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความซื่อสั ตย์ ต่อตนเอง การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิ ดชอบ การประหยัด และเก็บออม
การรั กษาระเบี ยบวินัย และเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดารงตน การมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 การส่งเสริมจริยธรรมและการรั กษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่
ท างานเต็ ม ความสามารถ รวดเร็ ว ขยั น ถู ก ต้ อ ง ตรงต่ อ เวลา มี ค วามริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละปรั บ ปรุงงาน
ดูแล รักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
6.3 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อด้วยความเสมอภาค/ไม่เลือกปฏิบัติ เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคล
ทั่ว ไป ละเว้น การรั บ ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์อื่นใด การให้ ข้อมูล ข่าวสารอย่างครบถ้ ว น ทันเหตุการณ์ไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

6.4 ดาเนินการโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ
คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

