ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
……………………………………………………………………….
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนี้
๑. ด้านการวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการ
วางแผนอัตรากาลังคน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รวมทั้งภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 – 5 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ที่รองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2 จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
๒. ด้านการสรรหา (Recruitment)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการแสวงหา
คนตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ใน
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
/2.2 ดาเนินการสรรหา…

-22.2 ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.ฉะเชิงเทรา , กศจ.สมุทรปราการ หรือ กศจ.
ข้างเคียง (สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (สาหรับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)) โดยคานึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่าง
อย่างแท้จริง
2) ประกาศรับย้าย / รับโอน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
โดยดาเนินการตามปฏิทินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ทางระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ (Amss+++) และทางระบบ Smart Obec เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา โดยเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถและ
หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และความโปร่งใส และเพื่อให้การคัดเลือก
ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
๓. ด้านการพัฒนา (Development)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
สามารถรองรับภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็นและ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
3.2 จัดทาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap)
3.3 นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคคล (Human Resource Development System : HRDS)
3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
/แนวทางการปฏิบัติ...

-3แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และแจ้งเวียนทุกกลุ่มในสังกัด
4.2 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบ
4.3 จัดทาและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งที่ว่าง เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental
Personnel information System : DPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
4.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือก
บุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้
4.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและลูกจ้าง
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในสถานศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.
กาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจาและค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและความโปร่งใส และทันตามช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด หากมีข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ให้รวบรวมและรีบนาเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยด่วน
5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมมือกันใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครู หากผู้ใต้บังคับ
บัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งเวียนทาง
ระบบรับ – ส่งหนังสือราชการ (Amss+++) เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
/ทั้งนี้...

-4ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดาเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจาทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

