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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๒ ดังนี้ 

            ๑. ด้านวางแผนอัตราก าลังคนและก าหนดต าแหน่ง 

             ประเด็นด ำเนินกำร 

              แผนอัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๒ 

             สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 

๑) จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ดังนี้ 

                       ๑.๑) แผนอัตรำก ำลัง ๑ ปี โดยก ำหนดมำตรกำรบริหำรอัตรำก ำลังไว้ด้วย 
๑.๒) จัดท ำข้อมูลครูตำมมำตรฐำนวิชำเอกท่ีก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำ 

เพ่ือกำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูในสถำนศึกษำ ๑๐ ปี 
                 ๒) บริหำรอัตรำก ำลัง ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดและมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในแผน
บริหำรอัตรำก ำลัง โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 ๒.๑) เกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครูเกินเกณฑ์ เมื่อมีต ำแหน่งว่ำง 
โดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนไปก ำหนดใหม่ ในโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ โดย
พิจำรณำจำกร้อยละควำมขำดแคลนสูงสุดเรียงตำมล ำดับ 
                ๒.๒) ด ำเนินกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง จำกโรงเรียนที่มีครูครบเกณฑ์
และเกินเกณฑ์ ให้โรงเรียนที่มีครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
                ๒.๓) ปรับปรุงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ของโรงเรียนที่มีอัตรำ  ก ำลังครูเกินเกณฑ์ ไป
ก ำหนดเป็นต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอนในโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
                ๒.๔) ปรับปรุงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (กรณีโรงเรียนยุบ เลิก) ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอนในโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
                ๒.๕) อัตรำก ำลังที่ได้รับจัดสรรคืนจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร พิจำรณำจัดสรรให้สถำนศึกษำ
ที่มีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์สูงเป็นอันดับแรก ภำยใต้เงื่อนไขของคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
นโยบำยก ำลังคนภำครัฐ (คปร.) 
                 ๒.๖) กำรบริหำรอัตรำก ำลัง ในส่วนที่เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เช่น พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน) ลูกจ้ำงชั่วครำว นอกจำกพิจำรณำให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลนอัตรำก ำลังแล้ว 
จะพิจำรณำให้กับโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีครูไม่ครบชั้น และโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ 
                 ๒.๗) น ำเสนอข้อมูลปริมำณงำนสถำนศึกษำ และสภำพอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ของทุกปี เพ่ือขอรับกำรจัดสรรอัตรำคืนจำกส ำนัก
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
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                     ๒.๘) ก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำนั้น จะต้องรับ
สมัครคัดเลือกในสำขำวิชำที่ขำดแคลน ทั้งนี้จะต้องอยู่ในกลุ่มสำขำวิชำหลัก ส ำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษำ คือ วิชำเอกภำษำไทย คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ส ำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ ให้เพ่ิมอีก ๒ สำขำวิชำเอก ได้แก่ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ 

               ๒. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

                 ประเด็นด ำเนินกำร 

                  กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

                  สิ่งที่ได้ด ำเนินกำร 
๑) น ำต ำแหน่งว่ำงมำก ำหนดวิชำเอกให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
๒) ใช้อัตรำว่ำง โดยเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรสรรหำคัดเลือก ได้แก่  

กำรย้ำย กำรสอบคัดเลือก กำรสอบแข่งขัน กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง 
   ๓) กำรย้ำย ทุกต ำแหน่งด ำเนินกำรหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก ำหนด 
ทั้งนี้ กำรย้ำยครูผู้สอน มุ่งเน้นวิชำเอกท่ีต้องกำรเป็นส ำคัญ  
                      ๔) กำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว (ผู้สอน) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำหนดหลักสูตร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ และคณะกรรมกำรต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรสอบ เพื่อให้กำร
ด ำเนินคัดเลือกมีควำมเป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตำมระบบคุณธรรม 
       - ด ำเนินกำรสอบตำมแนวทำง หลักเกณฑ์ และมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตที่ก ำหนด และ
ในปี 2563 ได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำรต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งด ำเนินกำรท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื่อไวรัสโคโรน่ำ ดังนั้น จึงต้องก ำหนด
มำตรกำรป้องกัน COVID_19 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรสอบด้วย ตลอดทั้งกำรจัดเตรียมห้องสอบส ำรองไว้ส ำหรับ

ผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้ว มีควำมน่ำสงสัย 
  ๕) กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำ
เงนิเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปก ำหนดใหม่ ในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
ตำมค ำร้องขอย้ำย 
  ๖) กำรรับโอน จำกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่มีควำมประสงค์มำเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในโรงเรียนที่มีต ำแหน่งว่ำงและมีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

                   ๓. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๒ ไดด้ ำเนินกำรตำมระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม และเสมอภำค มุ่งเน้นระบบคุณธรรม ให้กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรประเมินค่ำของบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งผลงำนและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่
มีคุณค่ำต่อกำรปฏิบัติงำน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงแน่นอน ภำยใต้กำรสังเกต จดบันทึก และประเมิน 
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โดยผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม , ผู้บังคับบัญชำ โดยอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นระบบ และมีมำตรฐำนแบบเดียวกัน มี
เกณฑ์กำรประเมินที่มีประสิทธิภำพ โดยไดด้ ำเนินกำรดังนี้  

  ๓.๑ ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน และประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน เมื่อเริ่มรอบกำร
ประเมิน 
  ๓.๒ ให้มีกำรจัดท ำข้อตกลง , ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน ร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมิน แลผู้รับกำร
ประเมิน และให้ผู้ประเมินติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน ตลอดทั้งกำรให้ค ำแนะน ำ  
ต่ำง ๆ 
  ๓.๓ ให้มีกำรประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
         - ครั้งที่ ๑ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ถึงวันที่ ๓๐ มีนำคม ของ
ปีถัดไป เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษำยน  
                           - ครั้งที่ ๒ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปี
เดียวกัน เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลำคม 
  ๓.๔ ให้มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมิน เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองผลกำรประเมินของ
ผู้บังคับบัญชำ   
  ๓.๕ ให้มีกำรประกำศรำยชื่อผู้ที่มีผลกำรประเมินในระดับดีเด่น และระดับดีมำก ทรำบโดยทั่ว
กันตลอดท้ังให้มักำรแจ้งผลกำรประเมิน แจ้งร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล 

  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนเงินเดือน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำสงขลำ เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือน ตำม
ขั้นตอน ๑)กำรเตรียมกำร ๒)กำรประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ๓)กำรจัดท ำ
ดัชนีชี้วัดรำยบุคคล  ๔)ติดตำมและให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำน ๕)กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและให้
คะแนน ๖) เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมิน  ๗) แจ้งผลกำรประเมิน ๘)เสนอคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลคะแนนกับวงเงินงบประมำณ  ๙) เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ อกศจ. และ กศจ. ตำมล ำดับ  
๑๐) ประกำศรำยชื่อและร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือน ๑๑) จัดท ำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผลเลื่อนเงินเดือน 

  ๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

   ประเด็นการด าเนินงาน 
   -กำรจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 2561-2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 และกำรทบทวนปรับปรุงพัฒนำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี
งบประมำณ เพื่อเสนอโครงกำรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
   -กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 
   -กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครู 
   -กำรส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  - กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มี และเลื่อนวิทยฐำนะ 
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   สิ่งท่ีได้ด าเนินการ 
   1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำ 2561-2563 มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 
    1.1) กำรวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี เพ่ือหำค่ำ
สมรรถนะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ต้องกำรพัฒนำให้เกิดทักษะและควำมเป็นมืออำชีพ 
    1.2) กำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล(ID-Plan) เพ่ือให้รู้กรอบภำรกิจงำนและ
สภำพควำมต้องกำรพัฒนำของทรัพยำกรบุคคล 
    1.3) กำรสรุป ประมวลผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลฐำนด้ำนสมรรถนะเด่นและสมรรถนะที่ 

ต้องกำรทบทวนปรับปรุงพัฒนำของทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งสภำพควำมต้องกำรพัฒนำตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
   1.4) กำรสืบค้น ศึกษำรำยละเอียดของนโยบำย จุดเน้น  ยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จังหวัด
สงขลำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเครำะห์ให้ได้ข้อมูลฐำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล หรือ 
ทบทวนปรับปรุงพัฒนำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สู่กำรคิด ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   1.5) กำรขับเคลื่อน พัฒนำ ก ำกับ ติดตำม แนะน ำ ตลอดจนกำรวัดประเมินผล
โครงกำร/กิจกรรมกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี เพ่ือวิเครำะห์สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐำน
ในกำรวำงแผน/ทบทวนปรับปรุงพัฒนำแผนในปีต่อไป 
   2) กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ   มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 
    2.1)  กำรจัดเก็บข้อมูลจำกกำรออกนิเทศ ติดตำม แนะน ำ(Coach) และภำพ
สะท้อนกลับของผู้มำติดต่อของใช้บริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    2.2) แต่งตั้งคณะท ำงำนวำงแผนกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ เพื่อ
ร่วมระดมแนวคิด ก ำหนดแผนพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณให้กับทรัพยำกรบุคคลในองค์กรและใน
สังกัดโดยมีเป้ำหมำยคือ กำรสร้ำงข้ำรำชกำรมืออำชีพ 
    2.3) กำรสรุปสำระส ำคัญโดยอิงของคุรุสภำว่ำด้วยจรรยำบรรณวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำเป็นคู่มือในชื่อ “ครูดีศรีสงขลำ 2” เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้
เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีและกำรสอดแทรกเข้ำในกิจกรรมกำรเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงเด็กให้เป็น “คนดี คนเก่งและคนมีคุณภำพ” ตำมนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนด 
     2.4) กำรระดมสรรพก ำลังของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำกับ ติดตำม แนะน ำ
(Coach)กระบวนกำรด ำเนินงำนโดย คณะผู้บริหำรกำรศึกษำ ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ คณะ
ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่หลำกหลำยรูปแบบและทุกภำรกิจที่
เอ้ืออ ำนวยให้ 
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    2.5) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงำนเด่นให้
เป็นที่ประจักษ์และเกิดกระบวนกำรต่อยอดขยำยผล ด้วยกิจกรรม “บุคคลต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ”  และกำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำชีพ “108 วิธีคิด พิชิตคุณภำพ” 
    3) กำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำคร ู       
มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพ ที่มุ่งเน้น “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ คุณภำพบรรลุผล” 
และกำรสร้ำงทีมงำนเครือข่ำยคุณภำพในฐำนะส ำนักงำนต้นแบบด้ำนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ    
มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   3.1) กำรใช้กิจกรรม “ศุกร์สันต์ เสวนำ” เป็นกระบวนกำรก ำกับ ติดตำม รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของนโยบำย ยุทธศำสตร์ จุดเน้น ขององค์กรและต้น
สังกัดโดยใช้เทคนิควิธีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC)   มำกกว่ำกระบวนกำรวัดประเมินผล 
    3.2) รำยละเอียดของกิจกรรมศุกร์สันต์ เสวนำ คือ กระบวนกำร พบปะพูดคุย  
บอกเล่ำประสบกำรณ์หรืองำนที่ส ำเร็จ หรือสภำพปัญหำที่เกิดข้ึน เพ่ือให้สมำชิกร่วมวิพำกษ์ เติมเต็มภำพ
ควำมส ำเร็จ หรือร่วมระดมแนวคิด สร้ำงแนวทำงเพ่ือแก้ไขสภำพปัญหำร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์อย่ำงเป็นล ำดับ 
คือ 
 ภำคเช้ำของวันศุกร์แรกของทุกเดือน เป็นกำรพบปะ ร่วมวงสนทนำของผู้บริหำรกำรศึกษำ ประธำน
เครือข่ำยสถำนศึกษำ ในระหว่ำงเวลำ 08.00-09.00 น. 
 ภำคบ่ำยของวันศุกร์แรกของเดือน เป็นกำรพบปะ ร่วมวงสนทนำของ รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
และสมำชิกภำยในกลุ่ม/หน่วย  เพ่ือบอกเล่ำมติควำมร่วมมือ  ผลงำนภำพควำมส ำเร็จขององค์กร  ในเวลำ     
15.30 น.เป็นต้นไป และตำมด้วยกิจกรรม 6 ส.พัฒนำส ำนักงำนเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรสร้ำงคุณภำพกำรให้ 
บริกำรที่เป็นเลิศ 
 กำรพบปะร่วมวงสนทนำของประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำและผู้บริหำรโรงเรียนภำยในเครือข่ำย ตำม
วันที่แต่ละ เครือข่ำยสถำนศึกษำก ำหนด เพ่ือบอกเล่ำผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในภำพรวม 
และสืบค้นเสำะหำภำพควำมส ำเร็จของเครือข่ำยสถำนศึกษำ สภำพปัญหำที่เกิดข้ึน เพ่ือระดมแนวคิดวิพำกษ์ 
เติมเต็มภำพควำมส ำเร็จให้เป็นผลงำนเด่นของเครือข่ำย ร่วมระดมแนวคิดแรงกำย แรงใจ  ทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขสภำพปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 กำรพบปะร่วมวงสนทนำของผู้บริหำรโรงเรียนและครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในโรงเรียน ตำมวันเวลำ
ที่ตกลงร่วมกัน เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของเขตพ้ืนที เครือข่ำยสถำนศึกษำในภำพรวม เสนอผลงำนหรือ
ภำพ ควำมส ำเร็จของโรงเรียน เพื่อร่วมวิพำกษ์ เติมเต็มผลงำนให้มีควำมสมบูรณ์สู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ก่อนให้ ผู้บริหำรใช้ในกำรน ำเสนอผลงำนเด่นในวงสนทนำของเครือข่ำยสถำนศึกษำ ร่วมระดมแรงกำย แรงใจ 
แนวคิด เพ่ือแก้ไขสภำพปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
     3.3) กำรสื่อสำรสร้ำงสัมพันธ์ ให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมกับหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ 
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ในทุกวิถีทำง โดยให้ควำมส ำคัญกับประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำง เชื่อมโยง ผูกมิตรกับทุกภำคส่วนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ภำครัฐเป็น
ส ำคัญทั้งนี้กระบวนกำรสร้ำงและเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภำพ คือ กำรเป็นต้นแบบของข้ำรำชกำรมืออำชีพ  กำร
สร้ำงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธำของชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง โดยมีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต2 เป็นองค์กรสนับสนุน 
    3.4) กำรจัดกิจกรรมกระตุ้น เสริมแรง สร้ำงควำมตระหนักเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญ
ของกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด้วยกำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณให้กับ
เครือข่ำยพัฒนำครูและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในงำน “วันครู” เป็นประจ ำทุกปี 
 

   ๕) การส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีข้ันตอนกระบวนกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 
    ๕.1) กำรจัดกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลำ 2 สู่เวทีกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.
(OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงเสริมกำรตระหนักเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของตนเองในกำรเป็น
ส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำสร้ำงคุณภำพงำนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย กำรสร้ำงเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ตรงเพ่ือพัฒนำคุณภำพงำน  กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และกำรเผยแพร่ขยำยผล
ผลงำนเด่นเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ต่อยอดขยำยผลสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
    ๕.2) กำรค้นหำครูดีศรีสงขลำ 2 ได้มำจำกวงสนทนำของกิจกรรม “ศุกร์สันต์ 
เสวนำ”ทีม่ีกำรเสนอผลงำนเด่นและเติมเต็มจนเกิดควำมสมบูรณ์น ำสู่กำรลงมือปฏิบัติจริง และฝึกทักษะ
สมรรถนะของเจ้ำของผลงำนโดยกำรให้เป็นตัวแทนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำสู่เวทีกำรประกวด
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.และเวทีอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                               ๕.๓)  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น กำรมอบรำงวัลโรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ  
O-Net     สูงกว่ำระดับประเทศ  ล ำดับที่ 1- 10 ของเขตพ้ืนที่  รำงวัลโรงเรียนที่มีผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
ระดับชนะเลิศระดับชำติ  รำงวัลโรงเรียนต้นแบบ  กำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ กำรคัดเลือกข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่น   เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน  และเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคคลอื่น  
                               ๕.๔) ก ำกับ ติดตำมให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ทุกคนมีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ และพัฒนำวิชำชีพและจรรยำบรรณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

         ๖. ด้านการดูแลรักษา และธ ารงไว้  
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแผนอัตรำก ำลัง และแผนพัฒนำบุคลำกร  มีกำรปรับปรุงระบบ
ฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร  
และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่งทุกอัตรำ เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชย และหรือมอบรำงวัล ค่ำตอบแทน เพื่อให้ 
 
 



 

๖ 
 
 
บุคลำกรได้มีควำมตระหนัก  รับผิดชอบในหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ และเต็มควำมสำมำรถ มีเจตคติที่ดีต่อ
หน่วยงำน เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ  ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
         ๖.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         ๖.2  จัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                   ๖.3  แจ้งเวียน ประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร กำรขอก ำหนดต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะ
ให้สูงขึ้น หรือเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่ละต ำแหน่งให้
ทรำบโดยทั่วกัน  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองและ
เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนที่ต้องกำร 
                   ๖.4 เผยแพร่ ข้อมูล ข่ำวสำร  อัตรำวำ่ง ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ต ำแหน่งให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือผู้สนใจทรำบ และประสงค์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเข้ำสู่ต ำแหน่ง ตำมที่
ตนเองต้องกำร 
                   ๖.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส่งกิจกรรม และ
ผลงำนของตนเอง หรือของสถำนศึกษำเข้ำประกวดชิงรำงวัล   เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือให้รำงวัล 
ค่ำตอบแทน  แล้วแต่กรณี 
                   ๖.6  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  

          ๗. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 

                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๒ ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย และ
กำรรักษำวินัย ตลอดถึงจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนทรำบ โดย
กำรประชุมชี้แจง และแจ้งที่ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ พร้อมทั้งแจ้งเวียนหนังสือให้ทรำบ 

           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  เขต  ๒  ด ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำยที่ก ำหนด ด้วยควำมโปร่งใสและ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งก ำกับติดตำมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ทุกคน ปฏิบัติตำมระเบียบวินัย และ
ข้อบังคับจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 
 

   


