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/ 2.1 จัดท ำและ
ด ำเนินกำรำร 

 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

---------------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ
ทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๔ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรม ควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment       : ITA) ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ดังนี้ 

 1. ด้านการสรรหา (Recruitment) 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร
วำงแผนอัตรำก ำลังคน แสวงหำคนตำมคุณสมบัติคุณลักษณะตำมที่ก ำหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง โดยมีแนวทำง
ในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  1.๒ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือสรรหำข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรำว่ำงไม่เกินร้อยละ 6 ของบุคลำกรทั้งหมด 
  1.๓ กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่อัตรำจ้ ำงต้องประกำศ
ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำถึง กลุ่มเป้ำหมำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรรจำกผู้แทนหน่วยงำนเพ่ือให้สำมำรถ เลือกสรร
ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นคนที่สอดคล้องตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
  1.5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลัง เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องและโปร่งใส 

 ๒. ด้านการพัฒนา (Development) 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร
วำงแผนพัฒนำบุคลำกร เตรียมควำมพร้อมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพ่ือให้รองรับภำรกิจของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
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๒.๑ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็นและควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  

๒.๒ ส่งเสริมกำรบริหำรและกำรพัฒนำก ำลังคนคุณภำพ เช่น กำรศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำร
พัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วย
ระบบ TEPE Online เป็นต้น 
  ๒.๓ ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบด้วยกำรสร้ำงระบบกำรเรียนรู้ เพ่ือมุ่ง สู่องค์กร         
มีสมรรถนะสูง โดยกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ประจ ำปี 

 ๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร
วำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปี ปรับปรุงระบบ ฐำนข้อมูลบุคคล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำร ปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำรที่มีประสิทธิภำพ และกำรยกย่องชมเชยบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรเกิดควำมผูกพันต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดท ำด ำเนินกำรและรำยงำนผลตำมแผนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  ๓.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงควำมผำสุกและควำม
ผูกพันของบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  ๓.๓ ก ำหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ตำมประเพณี วัฒนธรรม กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม กำร
ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้กิจกรรมต่ำงๆ เป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ และควำมสำมัคคี  ที่ดีของ
บุคลำกร 
  ๓.๔ ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบจ่ำยตรงเงินเดือน ให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
  ๓.๕ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติชมเชยบุคลำกร เช่น กำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมรักผูกพันระหว่ำงบุคลำกรกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  ๓.๖ ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง  กำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๒ ก ำหนดพร้อมทั้งกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเลื่อนค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำและเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรเป็นไปตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ มีกำรแจ้งให้บุคลำกรเข้ำถึงช่องทำงกำร
รับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ำกับดูแล ให้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
มีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง 
ควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติติตำมระเบียบวินัย และประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพล เรือนหำก
ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำควำมผิดหรือทุจริตให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
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๔.๒ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงขึ้นในต ำแหน่งต่ำงๆ ต้องประกำศทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำญจนบุรี เขต ๒     
และแจ้งเวียนให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรรับสมัคร ได้อย่ำงเท่ำเทียม 

  ๔.๓ กำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นในต ำแหน่งต่ำงๆ จะยึดถือควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประโยชน์สูงสุดที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ จะได้รับเป็นเกณฑ์ใน
กำรคัดเลือก 

  จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่   22  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

         

          (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 


