
00 

 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ออกเป็น 4 ด้าน นั้น เพื่อให้การด าเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  จึงมีแนวทางในการด าเนินการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

 

1. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารอัตราก าลัง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร

อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลไปบริหารจัดการในเรื่องการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลอัตราก าลังเพื่อใช้ในการบริหารอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือ           
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด าเนินการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 
 แนวทางการด าเนินงาน 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการอัตราก าลังของสถานศึกษา 
๒) จัดเก็บข้อมูลข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาลงในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล (P-OBEC) อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๓) จัดท าข้อมูลอัตราก าลัง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน โดยน าข้อมูล

นักเรียนจากข้อมูล DMC มาค านวณในการคิดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู 
๔) จัดท าข้อมูลความต้องการวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๕) จัดท าแผนอัตราก าลัง ๑๐ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
๖) เกลี่ยอัตราก าลังครู  อัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน  

จากโรงเรียนที่อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  

๗) ก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) ให้เป็นไป
ตามความต้องการของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
(ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที ่ 15 สิงหาคม 2560 เรื ่อง การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค (2)  
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

        /8) การวางแผนบรรจุ… 
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๘) การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครู 
๙) ด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง การโอน การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 

๒.  นโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ส่งเสริมด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ดังนี้ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

๑) ส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัดให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน โดยช้ีแจงการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ ก าหนด อย่างถูกต้องชัดเจน (ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครู มีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะ) 

๒) ส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ และแสดงความยินดี 
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

๓) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

๔) การมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่มีจิตอาสาที่มาช่วยสอนในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนครู 
๕) ส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงาน โดยอนุญาตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดูงานทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ ปรับเปลี่ยน
บทบาทครู ให้ เป็ นครู ยุ คใหม่ที่ มี คุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็ นมื ออาชีพ  
มีทักษะวิชาชีพข้ันสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ”  
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเช่ียวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  โดยมีการด าเนินการดังนี ้

 
  แนวทางการด าเนินงาน 
  1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

3) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่ก าหนดที่เช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

                /4) ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากร… 
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4) ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)  
5) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด

ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

6) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  

7) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 

8) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน 

9) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

10)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
11) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยา่ง

ต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
 
 

4. ด้านการใช้ประโยชน์ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยทุกกลุ่มงานต้องร่วมมือในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และแจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  1) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ศึกษารับทราบโดยเร็ว 

  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับทราบ ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 
   ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

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


