การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นองค์กรหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สู่
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภายในและภายนอก
เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการทางานแบบบูรณาการ และ
เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสู่มาตรฐานระดับสากล
ค่านิยมองค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตรากาลัง และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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2.พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในการทางานอยู่เสมอ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
5. สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่รับมอบหมาย และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
6. สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทางาน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และ
ปลอดภัยในการทางาน
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ด้านการวางแผนการบริหารอัตรากาลัง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผน
อัตรากาลังอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และคาดคะเนเกี่ยวกับความต้องการอัตรากาลัง เพื่อจะได้มีการสรร
หาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสม มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดย
มีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและธารงรักษา
กาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรา 20,23(1),(7) แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ในการจัดทาแผนอัตรากาลังได้แก่
1) ข้อมูลจานวนนักเรียน ชั้นเรียน ห้องเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อมูล 10
มิ.ย.) ของแต่ละปีการศึกษา
2) ข้อมูลเกษียณอายุราชการ หรือแนวโน้มการย้ายของข้าราชการครู
3) ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษา สาชาวิชาเอก และสาชาวิชาที่สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
4) นโยบายของ สพฐ.ที่กาหนดให้โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษา ควรมีวิชาเอก
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ควรมีวิชาเอก วิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา
5. ข้อมูลพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา
6.สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากร ทั้งด้านปริมาณ และความรู้ ความสามารถ
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่ม หรือลดของจานวนบุคลากรและประชาชนวัยเรียน
รวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประกอบการพิจารณา
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7. จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ 10 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงความ
ต้องการทั้งในด้านปริมาณ และความสามารถของบุคลากร
8.ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา
9. ดาเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากาลัง
9.1 จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี โดยมีรายละเอียดความ
ต้องการทั้งด้านปริมาณและความสามารถและวิธีการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
9.2 ดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง เช่น การเกลี่ยอัตรากาลัง การจัดสรรอัตรากาลัง
ครู การย้าย การบรรจุและแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร การของบประมาณการจ้างครู
มาตรการดาเนินงานการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
1) การขอกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่
2) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืน จากกรณีตาแหน่งว่างจากการ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
3) การเกลี่ยอัตรากาลัง ดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบของสานักงาน ก.ค.ศ.

-42. ด้านนโยบายการสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คนเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดเหนือทรัพยากรอื่นใด “คน ” เป็นตอนสุดท้ายทาให้งาน
สาเร็จ และ ความสาคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้การปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกคุณภาพการศึกษาประสบความสาเร็จ ” การรับ
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ต้องคานึงถึง ความรู้ ความสามารถ ความเสมอ
ภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ทางราชการ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นงานที่มีความสาคัญในเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารั บราชการ ในตาแหน่งต่างๆ รวมทั้งลูกจ้างประจา ลู กจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการ
บริหารงานบุคคล ให้ดาเนินไปได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการแต่งตั้งโยกย้าย โอน และการให้ออกจากราชการ
ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล และผลประโยชน์กับบุคคลและราชการ จึงต้องให้ดุลพินิจ การพิจารณา
ดาเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนภายใต้ระเบียบกฎหมาย ยึดหลักการกระจายอานาจ
ระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องเข้าใจภารกิจ และรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มี
เป้ าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิ บั ติที่ชัดเจน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหา ภายหลัง หรือ ถูกร้องเรียน ฟ้องร้องขอความเป็นธรรม
การดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อทางราชการ รวมทั้งเป็น การจัดสวัสดิการ สร้างขวัญ
กาลังใจของข้าราชการครู ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จาเป็นต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพิจารณา และการดาเนินการจะต้องใช้กระบวนการความ
มีส่วนร่วมโดยแต่งตั้งคณะทางาน หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากคนกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก้ผู้ขอย้ายทุกคน ในการพิจารณาการย้ายฯ ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็น
ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ยึดแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล โดยองค์คณะบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู และเพื่อให้โรงเรียนได้มีครูผู้สอนที่มีวิชาเอกหรือมีความถนัดตรงกับความต้องการของโรงเรียน ทาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
……………………………..

