
 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

*********************** 

สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ ไดกําหนดนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย  เขต ๒ โดยไดดําเนินการวิเคราะหภารกิจการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑ และวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่

ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ในการนี้ ในการพิจารณากําหนด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดนําหลักธรรมาภบิาล ประกอบดวย หลักการมี สวนรวมของสาธารณชน 

หลักความสุจริตและโปรงใส  หลักพันธะความรบัผดิชอบตอสังคม  หลักเกณฑท่ี  ยุติธรรมและชัดเจน  หลัก

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการนําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหาร ทรัพยากรบคุคล ไดแก หลักความ

เสมอภาคในโอกาส หลักความสามารถ หลักความม่ันคงในอาชีพ หลกัความ เปนกลางการทางการเมือง และสิ่งที่

ผูบริหารจะตองมีคือหลักธรรมสําหรับผูบริหาร  ประกอบดวย พรหมวิหาร ๔ อคติ ๔ สังคหวัตถุ ๔ ฯลฯ รวมถึง

หลักการทํางานของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ ไดแก การเปนขาราชการที่ดี มี

ความทนัสมัย เปลี่ยนแปลงทันที มุงผลสัมฤทธิ์ เรารักกัน เปนแนวทาง ในการดําเนนิการตามนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดงันี้  

๑. นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลัง  

สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ ไดกําหนดนโยบายดานการ 

วางแผนอัตรา กําลังเพ่ือรองรับการปฏิบัติ ตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาหนองคาย  

เขต ๒ และ สถานศึกษาในสงักัด ภายใตฐานขอมูลอัตรากําลังคนและบรหิารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เปนไปตามระเบียบและ

หลักเกณฑ ที่กําหนด มีความโปรงใส ตรวจสอบได กอใหเกิดประสิทธภิาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกขาราชการครู

และ บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ และสถานศึกษา ในสังกัด โดย

กาํหนดใหมีการดําเนินการดังนี้   

 

 

 



๑) การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  

๑.๑ ดําเนินการศึกษาอัตรากําลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตรากําลัง การกําหนดความ 

ตองการ รายวิชาทดแทนและจัดทําขอมูล เพื่อการจัดทําแผนความตองการครูขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  ป ๒๕๕๘-๒๕๗๒ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลัง

ขาราชการครแูละ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในระยะยาว  

๑.๒ ดําเนินการจัดแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ในระยะปานกลาง  

๑.๓ ดําเนินการจัดแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑- ๒๕๖๒ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

ในระยะสั้น  

๑.๔ ขอมูลอัตรากําลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๕ สรุปวิชาเอกที่มีและควรมี 

ในสถานศึกษา  

๒) การบริหารอัตรากําลัง  

๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อใหการบริหาร 

อัตรากําลัง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนไปตามระเบียบ

และหลักเกณฑ ที่กําหนด  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย  เขต ๒ และ สถานศึกษาในสังกัด  

๒.๒ เมื่อมีอัตรากําลังวางลง ใหดําเนินการตรวจสอบอัตรากําลัง แลวแจงสํานักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดหนองคาย ดําเนินการสรรหา ทันที  

๒.๓ ขอมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนอัตรากําลัง สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว 

ไดที่ Cloud กลางกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  

๒. นโยบายการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง  

การสรรหาเปนกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานขั้นแรกในการจัดคน  

เขาทํางาน การสรรหามีความสําคัญตอองคกรอยางย่ิง ถาองคกรสามารถสรรหา บุคคลผูมีความสามารถเขามา

ปฏิบัติงาน ในองคกรจะสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน สําหรับการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง

ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปจจุบันสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  เปนผูดําเนินการ  

สําหรับในสวน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ ดําเนนิการดังนี้  

๒.๑ เมื่อมีตําแหนงวางลง ใหรีบดําเนนิการตรวจสอบอัตรากําลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจงให  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  ดําเนินการสรรหาทันที  

๒.๒ เมื่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย แจงประชาสัมพันธการดําเนินการสรรหา บรรจุ  

แตงต้ังตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย หรือหนวยงานอื่น ใหผูท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือ เขารับ 

การสรรหา รับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนง ที่สูงขึ้นในตําแหนงตางๆ การเปลี่ยน 



ตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรอืน สามัญ 

ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สํานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  ดําเนินการประชาสมัพันธใหขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธทางเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต  2  หรือชองทางอื่นๆ เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรบัสมัคร ไดอยางเทาเทียม ตามองคประกอบท่ี

เก่ียวของ เชน คะแนนประเมินตามองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมิน ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา ขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ 

ก.ค.ศ.กําหนด  

๒.๓ การสรรหาคนที่มีความรูความสามารถเพื่อเปนทีมงานในการบริหารงานในสํานักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี โดยได

ดําเนินการ สรรหาผูมีความสามารถทางคอมพิวเตอรเพื่อสรางทีมงานไอซีที (ICT) โดยพิจารณาตามคณุลักษณะ

และความตองการของหนวยงาน โดยผูไดรับการพิจารณาตองเปนขาราชการที่ดี ทันสมัย เปลี่ยนแปลงทันที  

มุงผลสัมฤทธิ์ และเรารักกัน  

๓. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด ใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และ

สอดคลอง กับนโยบาย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาระงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  ดังนี้ 

๓.๑ ดําเนินการตามแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่  

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  

๓.๒ ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ความจําเปนในการพัฒนาของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการ ศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา ตามความตองการจําเปน  

๓.๓ สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองใหสูงขึ้น โดยใช 

วิธีการ ดําเนินการที่หลากหลาย ตามความตองการจําเปน เชนการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร การพัฒนา

ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน การใชสื่อ Social ในการ

พัฒนาครู  

๓.๔ การใชสื่อ Social ในการพัฒนาครู ในการที่มีขอจํากัด เชนตองการความเรงดวน ท่ัวถึงและ  

งบประมาณที่จํากัด  

๔. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ มีนโยบาย แผนงาน โครงการและ 

มาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน 



ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสง 

เสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัวรวมถึง  

มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ ไดแก  

๔.๑ การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน มีการจัดสวนหยอมภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ  

อาคาร  

๔.๒ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทนัสมัย เชน มีอาคาร One Stop Service มีอุปกรณการทํางาน  

ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร ทุกคน มีเครื่องถายเอกสารไวบรกิารท่ีเพียงพอ  

๔.๓ มีเครื่องดื่มไวบริการฟรี  

๔.๔ มีการจัดงานวันเกิดใหกับบุคลากรในสํานักงาน  

๕. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ  

ทั้งผลงานและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน การประเมิน 

ตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมนิผลท่ีมีประสิทธิภาพใน  

ทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ ไดดําเนิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงาน ราชการ 

และลูกจางชั่วคราว และเสริมสรางขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในสังกัด ดังนี้  

๕.๑ การประเมินผลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษา โดยกําหนดใหมีการประเมินดังนี้  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(๑) 38 ค (2)  

โดยแบงออกเปน  

สวนท่ี ๑ ขอมูลของผูรับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวผูรับการประเมิน  

สวนท่ี ๒ สรุปผลการประเมิน ใชเพ่ือกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานการสัมฤทธิ์ ของ

งาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและนําหนกัของท้ังสององคประกอบในแบบสรุป สวนที่ ๒ นี้ 

ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวยสําหรับคะแนนองคประกอบดาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให

นํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใหแนบทายแบบสรปุสวนน้ี  

สวนท่ี ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผน 

พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ  

สวนท่ี ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินรับทราบผลการประเมิน  

สวนท่ี ๕ ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปกลั่นกรองผลการประเมิน 

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการและใหความเห็น  

๕.๒ ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. 

กําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นคาจาง  



ลูกจาง ประจํา และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเปนไปตามปฏิทินระยะเวลาที่กําหนด โดยมี

คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๕.๓ ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่  

6. นโยบายดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย  

สํานักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 ใหความสําคัญอยางมากในการ 

สงเสริมให ขาราชการครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนอยางสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย โดยสราง

ความตระหนัก ปลูกจิตสํานึกในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยตอตนเอง ตอหนวยงาน และผูมา

รับบริการ ดังนี้ 

๖.๑ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยตอตนเอง โดยสรางความตระหนักถึง 

ความ ซื่อสัตยตอตนเอง การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และเก็บออม การ

รักษา ระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน 

การมี ความจงรักภักดี ตอชาติศาสนา พระมหากษัตริย  

๖.๒ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยตอหนวยงาน ไดแก มีความสุจริต 

รับผิดชอบ ตอหนาที่ ทํางานเต็มความสามารถ รวดเรว็ ขยัน ถูกตอง ตรงตอเวลา มีความริเริ่มสรางสรรคและ

ปรับปรุง งาน ดูแล รักษา และใชทรัพยากรของทางราชการอยางประหยัด ละเวนการแสวงหาผลประโยชนโดย 

มิชอบ  

๖.๓ การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยตอผูมาใชบริการ ไดแกใหความเปนธรรม ใหบริการแก 

ผูมา ติดตอดวยความเสมอภาค/ไมเลือกปฏิบัติ เอ้ือเฟอ มีน้ำใจ สุภาพออนโยน ประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือแก 

บุคคลทั่วไป ละเวนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด การใหขอมูลขาวสารอยางครบถวน ทันเหตุการณ  

ไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

๖.๔ ดําเนินการโครงการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรมีคุณลักษณะ  

๕  ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคดิ มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

  

(นางละออตา  พงษฤทัศน) 

       ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 

 


