นโยบายการบริหารงานบุคคล
ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ด้านที่ 1 ด้านการจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้ ระบบ ICT ที่ทันสมัย
ในการพัฒนาฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ทั้งระบบ ซึ่งจะทาให้การทางานไม่ซ้าซ้อน มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถใช้ข้อมูล ในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การย้าย การกาหนดตาแหน่ง การวางแผนอัตรากาลัง
การพัฒนาบุคลากรเป็นต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ การพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คล 2 ระบบ คื อ ระบบทะเบี ย นประวั ติ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Competency
Management Suppoting Sestem (CMSS) และระบบการบริหารงานบุคคลโดยฐานข้อมูลบุคลากรรายบุคคล
Personal-Office of The Basic Education Commision (P-OBEC)
ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคล
2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดาเนินการสรรหาบุคลากร
ตามความต้ อ งการ ตามฐานข้อ มู ล ของสถานศึ ก ษาและระบบฐานข้ อ มู ล ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ธรรม เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้
2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด และตามประกาศหลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา สายงานการสอน และสายบุคลากรทางการศึกษาอื่น) ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ทั้งนี้ การดาเนินการได้ยึดตามหลักของธรรมาภิบาล ระเบียบกฎหมาย แนวการปฏิบัติที่เป็นธรรม เปิดเผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.3 การเกลี่ยอัตรากาลัง
การเกลี่ ย อั ตราก าลั ง โดยการปรับ เกลี่ ย อั ตราก าลั งให้ เ ป็น ไปตามกลยุท ธ์ก ารพัฒ นา
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด
และกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากาลังที่
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1 การพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพ
3.2 การส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการรักษาระเบียบวินัย
โดยการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ความเป็นธรรมในเรื่องการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การดาเนินการทางวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3 การส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ท าผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ให้ มี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
โดยวิธีการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบนาไปสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ อย่างกว้างขวาง มุ่งให้ประสบ
ผลส าเร็ จ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคล ากร
ทางการศึกษาตามศักยภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 การส่งเสริมการคัด เลือก สรรหา หรือประกวดข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
โดยการคัดเลือก สรรหา หรือประกวด แข่งขันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่แท้จริง บนพื้นฐานของการสรรหา คัดเลือก ประกวด หรือแข่งขัน ที่บริสุทธิ์
ยุติธรรม โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
4.2 การส่งเสริมให้ผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ อันเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
เช่น เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานหรือได้รับ
การเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาความดีความชอบประจาปี โดยใช้ผลงานที่ได้รับการ
ยกย่ อง เชิดชูเกีย รติ ประกอบการพิจ ารณาอย่างเป็นธรรม ตามหลั กเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
ที่ ก.ค.ศ.และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

4.3 การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึง
โดยการประชาสัมพันธ์ถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พึงได้รับตามสิทธิที่มีอย่างทั่วถึงรวมทั้งให้บริการ อานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์แก่
ผู้มารับบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การจัดพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติกรณีอื่น ๆ การดูแลกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ของสถานศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ
4.4 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัย
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และการศึกษาดูงาน
โดยการระดมทรัพยากรเพื่อจัดตั้งกองทุนอย่างกว้างขวางและกาหนดหลักเกณฑ์ การขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนอย่างยุติธรรม ทั่วถึง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
ด้านที่ 5 ด้านการกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
โดยการกากับ ดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารงานบุคคลทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์คณะบุคคลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ
องค์คณะบุคคลด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 1 จัดระบบการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการ ด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ
และพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

