นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายคุณภาพ
“มุ่ ง มั่ น พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑๒ ทั้งในด้ำนระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กำรจัดสวัสดิกำรและกำรบริกำร กำร
ดำเนินกำรด้ำนวินัยและกฎระเบียบ และกำรบริหำรโครงกำรเพื่อพัฒนำองค์กร เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรบริหำรงำนบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21”

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยคุณภำพและวัตถุประสงค์คุณภำพ
ประเด็นใน
นโยบำยคุณภำพ
๑. มุ่งมั่นพัฒนำ
ระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต
๑๒ ในด้ำน
ระบบงำน
ทรัพยำกรบุคคล

วัตถุประสงค์
คุณภำพ
เพื่อพัฒนำ
ระบบ
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
บุคคลให้
ครบถ้วนและ
ถูกต้องเพื่อ
อำนวยควำม
สะดวกในกำร
ดำเนินงำนด้ำน
ทรัพยำกร
บุคคล

ตัวชี้วัด

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ
ควำมสำเร็จ
ในกำรบริหำร
จัดกำรและ
บูรณำกำร
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร
บุคคล

ระดับ ๑ กำหนดและ
แบ่งประเภทข้อมูล
ระดับ ๒ ฐำนข้อมูลมี
ข้อมูลครบถ้วนทุก
ประเภทตำมที่กำหนด
ระดับ ๓ ฐำนข้อมูลมี
ข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้อง
ระดับ ๔ บูรณำกำร
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
บุคคลให้สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้ทุกภำรกิจ
งำน อย่ำงน้อยร้อยละ
๕๐ ของประเภทข้อมูล
ที่กำหนด
ระดับ ๕ บูรณำกำร
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
บุคคลให้สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้ทุกภำรกิจ
งำน ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ประเภทข้อมูลที่กำหนด

เป้ำหมำย หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
ปี ๖๓
ระดับ ๕ เจ้ำภำพหลัก
กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

ประเด็นใน
นโยบำยคุณภำพ
๒. มุ่งมั่นพัฒนำ
ระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของสำนักงำน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต
๑๒ ในด้ำนกำร
จัดกองทุน
สวัสดิกำรและ
กำรบริกำร
๓. มุ่งมั่นพัฒนำ
ระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของสำนักงำน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต
๑๒ ในด้ำนวินัย
และกฎระเบียบ

วัตถุประสงค์
คุณภำพ
เพื่อจัดตั้ง
กองทุน
สวัสดิกำรให้
ตรงตำมควำม
ต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต
๑๒
เพื่อให้
สำนักงำนเขต
พื้นที่กำร
ศึกษำมัธยม
ศึกษำเขต ๑๒
มีระเบียบ
ประกำศหรือ
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร
บุคคลและ
องค์กร เพื่อ
ให้เป็นแนว
ทำงในกำร
ดำเนินงำน

เป้ำหมำย หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
ปี ๖๓
ระดับ
ระดับ ๑ กำหนดแผนงำน ระดับ ๔ เจ้ำภำพหลัก
ควำมสำเร็จ กำรจัดตั้งกองทุน
กลุ่มอำนวยกำร
ของกำรจัดตั้ง สวัสดิกำรของสำนักงำน
กองทุน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
สวัสดิกำรของ มัธยมศึกษำ เขต ๑๒
สำนักงำนเขต และกำรให้บริกำร
พื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๑๒ และ
กำรให้บริกำร
จำนวน
กำรนับจำนวนระเบียบ ๑๐ เรื่อง เจ้ำภำพหลัก
ระเบียบ
ประกำศหรือหลักเกณฑ์ฯ
กลุ่มกฎหมำย
ประกำศ หรือ ที่จัดทำแล้วเสร็จให้
และคดี
หลักเกณฑ์
พิจำรณำถึงขั้นตอนกำร
เกี่ยวกับกำร เสนอคณะอนุกรรมกำร
บริหำรจัดกำร ปรับปรุงกำรบริหำรงำน
ทรัพยำกร
ภำยในของสำนักงำนเขต
บุคคลและ
พื้นที่กำรศึกษำ
องค์กรที่
มัธยมศึกษำเขต ๑๒
จัดทำหรือ
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ
ตัวชี้วัด

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ประเด็นใน
นโยบำยคุณภำพ
๔. มุ่งมั่นพัฒนำ
ระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต
๑๒ ในด้ำนกำร
บริหำรโครงกำร
เพื่อพัฒนำองค์กร

วัตถุประสงค์
คุณภำพ
เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำองค์กรทั้ง
ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
รวมทั้งกำรปรับ
ปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำร
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนใน
สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต
๑๒
เพื่อกำหนด
ทิศทำงและแนว
ทำงกำร
บริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคล
รวมทั้งวำงแผน
รองรับกำร
ปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงของ
สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต
๑๒

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
ปี ๖๓
ร้อยละ
เก็บข้อมูลกำรดำเนินงำน ร้อยละ ๙๐
ควำมสำเร็จ โครงกำรที่ได้รับ
ของกำร
มอบหมำยเทียบกับ
บริหำร
แผนงำน โดยตรวจสอบ
โครงกำร
ในแต่ละกิจกรรมใน
แล้วเสร็จ
โครงกำรว่ำแล้วเสร็จตำม
ตำมแผน
แผนงำนหรือไม่

ระดับ
ควำมสำเร็จ
ในกำร
ปรับปรุง
โครงสร้ำง
สำนักงำน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๑๒

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ ๑ ร่ำงโครงสร้ำง ระดับ ๔
สำนักงำนใหม่เข้ำสู่กำร
พิจำรณำของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑๒
ระดับ ๒ นำร่ำง
โครงสร้ำงสำนักงำนใหม่
เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๑๒
ระดับ ๓ กำหนดแผน
เปลี่ยนผ่ำนโครงสร้ำง
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๑๒ ใหม่ เสนอ
กตปน.

หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

เจ้ำภำพหลัก
กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล

ประเด็นใน
นโยบำยคุณภำพ

วัตถุประสงค์
คุณภำพ

ตัวชี้วัด

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ
ควำมสำเร็จ
ของกำร
วิเครำะห์
อัตรำกำลัง
และจัดแผน
อัตรำกำลัง
ระยะยำว

ระดับ ๑ ศึกษำข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำร
วิเครำะห์อัตรำกำลัง
ระดับ ๒ กำหนดกรอบ
อัตรำกำลังของแต่ละ
กลุ่ม/งำน
ระดับ ๓ จัดอัตรำกำลัง
ของสำนักงำนเสนอผู้มี
อำนำจ
ระดับ ๔ จัดทำสรุปผล
กำรวิเครำะห์อัตรำกำลัง
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญ
สำหรับกำรปรับปรุงแผน
อัตรำกำลัง
ระดับ ๕ นำสรุปผลกำร
วิเครำะห์อัตรำกำลังมำ
กำหนดแนวทำงกำร
ปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง
เสนอผู้มีอำนำจ

เป้ำหมำยปี
๖๓
ระดับ ๕

หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

ประเด็นใน
นโยบำยคุณภำพ
๕. สนับสนุนกำร
พัฒนำระบบกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคลของ
สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต
๑๒

วัตถุประสงค์
คุณภำพ
เพื่อสนับสนุนให้
กำรดำเนินงำน
ของทุกส่วนงำน
มีประสิทธิภำพ

เป้ำหมำยปี หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
๖๓
ร้อยละของ ดำเนินกำรติดตำมกำรใช้ ร้อยละ ๙๐ เจ้ำภำพหลัก
กำรเบิกจ่ำย จ่ำยงบประมำณให้
กลุ่มนโยบำย
จริงตำม
เป็นไปตำมแผน โดย
และแผน
แผนกำรใช้ จัดทำบันทึกเพื่อติดตำม
ผู้เกี่ยวข้อง
จ่ำยเงิน
ทุกไตรมำส พร้อมทั้ง
กลุ่มบริหำรงำน
สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรเงินและ
ตำมแผน
สินทรัพย์
ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
ควำมสำเร็จ
ของกำร
ดำเนินกำร
ตำมแผน
ปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงของ
สำนักงำน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๑๒

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ดำเนินกำรติดตำมกำร ร้อยละ ๙๐
จัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไป
ตำมแผน โดยจัดทำ
บันทึกเพื่อติดตำมทุกไตร
มำส พร้อมทั้งสรุปผล
กำรดำเนินงำนตำมแผน

ประเด็นใน
นโยบำยคุณภำพ
๖. สอดคล้องกับ
การบริ ห ารงาน
บุ ค คล 4.0 ใน
ศตวรรษที่ 21 ”

วัตถุประสงค์
คุณภำพ
เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนระบบ
บริหำรงำน
คุณภำพของ
สำนักงำน
สอดคล้องกับ
การบริหารงาน
บุคคล 4.0 ใน
ศตวรรษที่ 21 ”

เพื่อวัด
ประสิทธิผล
ของระบบ
บริหำรงำน
คุณภำพ

หน่วยงำนที่
เป้ำหมำยปี
เกี่ยวข้อง
๖๓
ระดับ ๕
เจ้ำภำพหลัก
ทุกกลุ่ม/งำนที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระดับ
ควำมสำเร็จ
ในกำร
ดำเนินงำน
ระบบ
บริหำรงำน
คุณภำพ
๔.๐

ระดับ ๑ มีการทบทวน
และประกาศใช้นโยบาย
และวัตถุประสงค์
คุณภาพ ประจาปี
๒๕๖๓
ระดับ ๒ มีการทบทวน
ความเหมาะสมของ
เอกสารในระบบ
บริหารงานคุณภาพ
ระดับ ๓ มีการวางแผน
และตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
ระดับ ๔ มีการทบทวน
โดยฝ่ายบริหาร
ระดับ ๕ ผ่านการตรวจ
ประเมินเพื่อรักษาระบบ
บริหารงานคุณภาพจาก
หน่วยรับรองภายนอก

ร้อยละของ
ระดับควำม
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

เก็บข้อมูลควำมพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
ของผู้รับบริกำรจำก
หน่วยงำนในทุกส่วนงำน
โดยจัดส่งแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจและ
ดำเนินกำรสำรวจควำม
พึงพอใจตำมระยะเวลำที่
กำหนด

