ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ ม พระราชบั ญ ญัติ ข้ อมู ล ข่า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษานราธิว าส เขต 1 จึง กาหนดนโยบายการบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยยึดนโยบายของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดาเนินการวางแผนอัตรา
กาลังคนและสรรหาคนตามคุณลักษณะที่กาหนดเพื่อรองรับการปฏิบัติ งาน ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีการวางแผนอัตรากาลัง และแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1.๑ จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑ ปี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระยะสั้น แผนอัตรากาลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากาลังคนระยะยาว
๑.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหาร
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาและ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1
๑.๓ การกาหนดตาแหน่ งตามกรอบอัตรากาลังที่ส่ วนราชการกาหนด โดยยึดความ
ถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใส เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และยึดระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่กาหนด
๑.๔ จั ดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กาหนด เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชี พและสิทธิประโยชน์ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

-22. ด้านการสรรหาบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ดาเนินกระบวนการสรรหา
บุ ค ลากรเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส่ ว นราชการก าหนด เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลเ ก่ ง
ดีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
๒.1 การสรรหา บรรจุ ย้ า ย และโอนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
รวมถึงการรั บ สมัครบุ คคลเพื่อ สรรหาและเลื อกสรรเป็นพนักงานราชการและผู้ ปฏิบัติงานให้ ราชการ ได้แจ้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 หรือเว็ปไซต์
ของสถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
และมีประสิทธิภาพ
๒.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรงตามความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ และสถานศึกษา
๒.3 ดาเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทาง ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดาเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง
พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับ
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณและแผนพัฒนารายบุคคล
ID – PLAN เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2. ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณและสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ภาระงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
4. ด้านการรักษาไว้
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิว าส เขต 1 มีแผนกลยุทธด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดโดย
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

-34.1 จัดทา ดาเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
4.2 จัดทาและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปดารงตาแหน่งที่ว่างเพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
4.4 ดาเนิ น การส่ งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้
4.5 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่ราชการ มีการดาเนินการคัดเลือกบุคลกร
ตาแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการเพื่อเสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ดาเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนด
4.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ
สพฐ. กาหนดพร้อมทั้งเสนอขอความเห็นชอบจากองค์คณะ (กศจ.) ให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตาม
ปฏิทินระยะเวลาที่กาหนด
5. ด้านการใช้ประโยชน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 1 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สะดวก
รวดเร็วบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ
ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 จัดทาคาสั่งมอบหมายงานตามกรอบภาระงาน ตาแหน่งที่รับผิดชอบ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวินัย แนวปฏิบัติของส่วน
ราชการ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
วิจัย สร้างผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน โดยอิสระภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ
5.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่ง
ต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์สานักงานและแจ้งเวียนทางระบบ My-Office เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
การรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน

-45.4 การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้ นในตาแหน่งต่าง ๆ ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยยึดถือความรู้
ความสามารถและประโยชน์ สู ง สุ ด ที่ ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 1
และราชการจะได้รับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

