การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ได้มีการกาหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ออกเป็น 4 ด้าน นั้น เพื่อให้การดาเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวประสบผลสาเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิท ธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงมีแนวทางในการดาเนินการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารอัตรากาลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลไปบริหารจัดการในเรื่องการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีข้อมู ลอัตรากาลังเพื่อใช้ในการบริหารอัตราก าลังได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ให้ความร่วมมื อ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดาเนินการสรรหาบรรจุและแต่ง ตั้งบุคลากรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
แนวทางการด00าเนินงาน
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการอัตรากาลังของสถานศึกษา
๒) จัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (P-OBEC) อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓) จัดท าข้อ มู ล อั ตราก าลัง ณ วันที่ ๑๐ มิ ถุนายน และวันที่ ๑๐ พฤศจิก ายน โดยนาข้อมู ล
นักเรียนจากข้อมูล DMC มาคานวณในการคิดเกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครู
๔) จั ด ท าข้ อ มู ล ความต้อ งการวิ ช าเอกตามมาตรฐานวิ ช าเอกของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕) จัดทาแผนอัตรากาลัง ๑๐ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๖) เกลี่ ย อั ต ราก าลั ง ครู อั ต ราพนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน
จากโรงเรียนที่อัตรากาลัง ครูเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่มีอัตรากาลัง ครูต่ากว่าเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
๗) กาหนดกรอบอัต รากาลัง ของบุค ลากรทางการศึก ษาตามมาตรา 38 ค (2) ให้เ ป็นไป
ตามความต้อ งการของส านัก งานเขตพื้น ที ่ ก ารศึก ษา ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที ่ ก.ค.ศ. ก าหนด
(ตามหนัง สือ ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวัน ที ่ 15 สิง หาคม 2560 เรื่อ ง การกาหนดกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาต าแหน่งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค (2)
ในสานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา)
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๘) การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครู
๙) ดาเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง การโอน การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒. นโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ส่งเสริมด้านการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ดังนี้
แนวทางการดาเนินงาน
๑) ส่งเสริมให้บคุ ลากรในสังกัดให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น โดยชี้แจงการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ กาหนด อย่างถูกต้องชัดเจน (ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มี วิ ท ยฐานะ
และเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ)
๒) ส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ และแสดงความยินดี
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
๓) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๔) การมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่มีจิตอาสาที่มาช่วยสอนในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนครู
๕) ส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงาน โดยอนุญาตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. นโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ ปรับเปลี่ยน
บทบาทครู ใ ห้ เ ป็ น ครู ยุ ค ใหม่ ที่ มี คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพตรงตามความต้ อ งการ เป็ นมื อ อาชี พ
มี ทั ก ษะวิ ชาชี พ ขั้ นสู ง โดยปรั บ บทบาทจาก “ครู ส อน” เป็ น “โค้ ช” หรื อ “ผู้ อ านวยการการเรี ย นรู้ ”
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง โดยมีการดาเนินการดังนี้
แนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
2) ก าหนดกรอบและวิ เคราะห์หลักสูตรเพื่ อพัฒ นาผู้บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษา
ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
3) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
/4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร…
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4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
5) ส่ง เสริม และพั ฒ นาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้ส อดคล้องกั บ การวั ด
ประเมิ นผลที่ เ น้นทั ก ษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิ จ กรรมการปฏิบัติจ ริง (Active
Learning)
6) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
7) ส่ง เสริม และพัฒ นาครูให้มี ความรู้และทั กษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่ มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction)
8) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
9) ส่ง เสริม และพั ฒ นาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ ผู้เ รียนที่ มี ความต้องการจ าเป็นพิเ ศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
10) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
11) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
4. ด้านการใช้ประโยชน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยทุกกลุ่มงานต้องร่วมมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และแจ้ง ให้บุคลากรเข้าถึง ช่องทางการรับ ทราบข้อมู ล ด้านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน
1) ผู้บังคับ บัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติต ามระเบี ยบวิ นั ย ข้ า ราชการ ประมวลจริย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชีพครู
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ศึกษารับทราบโดยเร็ว
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับทราบ ดังนี้
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
***************************************************************
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