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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เกิดขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญ คือ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
กำรพัฒนำสำระหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร
และจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 13 ถนนศูนย์รำชกำร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ พื้นที่ 1,459,378 ตำรำงกิโลเมตร
ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้ำนฝำง และอำเภอพระยืน โทรศัพท์ 0 - 4324 - 6663 - 5 โทรสำร.
0-4323-6530 เว็บไซต์ www.kkzone1.go.th. มีสภำพภูมิศำสตร์เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัจจุบันแบ่งภำระงำนออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และหน่วยตรวจสอบภำยใน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีจำนวนสถำนศึกษำและนักเรียนในสังกัด จำแนก
ได้ดังนี้
จานวนสถานศึกษาในสังกัด
จานวนนักเรียนในสังกัด

158
24,659

โรงเรียน
คน

2

- ระดับก่อนประถม
- ระดับประถม
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

4,801

คน

17,263
2,595

คน
คน

1.1 บริบทด้านการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแลของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรท้องถิ่น
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2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดและพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำย
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
12.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

1.3 ข้อมูลด้านอัตรากาลัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลด้ำนอัตรำกำลัง จำแนกได้ ดังนี้
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
วิทยฐานะ
จานวน
ลาดับ
ไม่มี
ที่
ตาแหน่ง
ชานาญ ชานาญ
เชี่ยวชาญ ตาแหน่งที่ ตาแหน่ง
วิทยฐานะ

รวม

4

การ
1
2
3
4
5
6

ผอ.สถำนศึกษำ

3

135
5

122

960

2

125

1,100

2

รอง ผอ.สถำนศึกษำ

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง
พนักงำนรำชกำร
รวม

89
122
53
44
308

การพิเศษ

มีคนครอง

ว่าง

138
5
1,084
122
53
44
1,446

21
8
23
0
4
9
65

ข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข (1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิทยฐานะ
ที่
1
2
3

ตาแหน่ง
ผอ.สพท.
รองผอ.สพท.
ศึกษำนิเทศก์

ไม่มีวิทยฐานะ

ชานาญการ

ชานาญการ
พิเศษ

1
1

1
4
15

ตาแหน่ง
ที่มี
ตาแหน่ง รวม
เชี่ยวชาญ คนครอง
ว่าง
1
1
5
4
9
1
17
17

ข (2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค (2)
จานวน
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป

ตาแหน่ง
มีคนครอง

159
13
1107
122
57
53
1,511

ตาแหน่ง
ว่าง

รวม

หมายเหตุ

5

3

0

3

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

0

0

0

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
รวม

0

0

0

3

0

3

6

0

6

1

0

1

5

2

7

1
2

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

3

ประเภทวิชาการ
1

นักจัดกำรงำนทั่วไป

2

นักประชำสัมพันธ์

3
4

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรพัสดุ

2

0

2

5

นักทรัพยำกรบุคคล

9

1

10

6

นิติกร

2

0

2

7
8

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

7

0

7

นักวิชำกำรศึกษำ

4

1

5

9

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
รวม

2

1

3

38

5

43

ในสถานศึกษา
1

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

0

1

1

2

เจ้ำพนักงำนพัสดุ

1

1

2

1

2

3

รวม

ส่วนที่ 2
การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน ตามอานาจและหน้าที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินงำนและมีผลกำรดำเนินงำน ตำมอำนำจและ
หน้ำที่ ดังนี้
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1. พิจำรณำกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ รวมทั้งกำหนดจำนวนและอัตรำตำแหน่งและเกลี่ยอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย กำรบริหำรงำนบุคคล
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. เสนอควำมเห็นกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
3. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
4. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำม
กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติฯ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมกำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
6. กำกับ ดูแลติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
7. จัดทำพัฒนำมำตรฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
8. จัดทำรำยงำนประจำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ไม่อยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรของหน่วยงำนกำรศึกษำ
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือตำมที่ ก.ค.ศ.มอบหมำย
โดยในปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ใช้มำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรอัตรำกำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นทิศทำงกำรดำเนินงำน ตำมมำตรำ
23 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ดังนี้

2.1 การกาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งกาหนดจานวนและอัตราตาแหน่งและเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.1.1 นโยบายทั่วไป
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2.1.1.1 กำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริหำรงำนในเรื่องใดที่สำมำรถกำหนดเป็นปฏิทินได้
ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดำเนินกำร
2.1.1.2 สนับสนุนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนตลอดจนดำเนินกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ทรำบวัน เวลำ ในกำรดำเนินกำร
2.1.1.3 บริหำรนโยบำยตำมบทบำทและหน้ำที่โดยเน้นควำมถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวดเร็วตรงเวลำ เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.1.1.4 ประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนในอำนำจและหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสมแห่งวำระและโอกำส
2.1.2 นโยบายการบริหารงานบุคคล
2.1.2.1 เร่งรัด ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดทำข้อมูลอัตรำกำลังของข้ำรำชกำรครู
และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง ตลอดจนกำรเกลี่ยอัตรำกำลังให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเป็นธรรม
2.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดทำแผนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำน
ปริมำณและคุณภำพให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และควำมต้องกำร
2.1.2.3 สร้ำงหลักเกณฑ์กำรเกลี่ยอัตรำกำลังของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีอัตรำกำลังในสัดส่วนที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.1.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะทุกตำแหน่ง
2.1.2.5 กำกับ ติดตำม กำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีวิทยฐำนะชำนำญกำร และชำนำญกำรพิเศษ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2.1.2.6 ให้มีกำรสร้ำงหลักเกณฑ์กำรย้ำย กำรคัดเลือก วิธีกำรและหลักสูตรในกำรคัดเลือก
บุคคลหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตำแหน่งต่ำงๆ ด้วยควำมบริสุทธิ์และเป็นธรรม ตลอดจนให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์แห่งพระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.1.2.7 ให้มีกำรจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อให้กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม
2.1.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อนำไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
2.1.2.9 กำกับและติดตำมให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดส่งเอกสำร
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัย ออกจำกรำชกำร อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น ดำเนินกำร เว้นแต่มีข้อยกเว้นอื่น โดยคำนึงถึงกำรคุ้มครองพยำน
บุคคลและเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม
2.1.2.10 กำกับกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีใบอนุญำต
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ประกอบวิชำชีพ และพัฒนำวิชำชีพและจรรยำบรรณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.1.2.11 กำหนดนโยบำยอื่นเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขนโยบำยนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถำนกำรณ์
2.1.2.12 กำกับ ติดตำมกำรจัดทำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อนำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ปรับปรุง วำงแผนและพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์กับบุคลำกรและหน่วยงำน รวมทั้งขจัดข้อขัดแย้งในหน่วยงำน
เนื่องจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
เป็นปัจจัยหลักและเป็นกำลังสำคัญในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่จะนำควำมสำเร็จมำสู่หน่วยงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ถือเป็นตัวแปรสำคัญของควำมสำเร็จในกำรแปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล ด้วยกำรบริหำรอัตรำกำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ ดังนั้น ในปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 จึงได้กำหนดนโยบำย ในกำรดำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล ด้วยกำรบริหำรอัตรำกำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กำรจัดกำรศึกษำและใช้กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งผลดีต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมรำยละเอียดตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารอัตรากาลัง ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศในด้ำนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. มีกำรวำงแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. มีมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. มีกำรดำเนินกำรที่ส่งผลให้สถำนศึกษำที่มีปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำกำลังครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจำนวนลดลง
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รำยละเอียดดังนี้
1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. มีแผนปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยและตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรจำเป็นของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
3. มีวิธีกำรหรือรูปแบบ ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
จำเป็น
4. มีกำรดำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผนกลยุทธ์สู่กำรเป็นมืออำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสมรรถนะสำคัญ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำแหน่งและ
วิทยฐำนะ
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
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3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำ ได้นำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติตำมภำรกิจให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนหรือนวัตกรรมที่แสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญใน
วิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงและเป็นที่ยอมรับ
5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
ซึ่งกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลที่ได้รับจำกกำรดำเนิน
นโยบำยที่ได้กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง เกลี่ยอัตรำกำลังโดยกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำรกำหนดวิชำเอกในกำรบรรจุและ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูของสถำนศึกษำ ในรอบปีงบประมำณ 2562 ที่ผ่ำนมำ ดังนี้
เรื่องที่พิจารณา
1. กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.1 กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
2. กำรให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะชำนำญกำร
3. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
4. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
5. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.1 กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
5.2 กำรย้ำยข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน

จานวน
ครั้ง เรื่อง ราย
2
6
6
3

5
10
20
3

2
1

30
39

จำกกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ ทำให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งได้นำวงจรคุณภำพ (PDCA) ของ เดมิ่ง มำประยุกต์ใช้ ดังนี้
1) กำรวำงแผน( PLAN ) ด้วยกำรแต่งตั้งคณะทำงำน/กำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนจัดทำแผนอัตรำกำลัง
3 ปี
2) กำรปฏิบัติตำมแผน ( DO ) ด้วยกำรแจ้งสำรวจอัตรำกำลัง ปี 2560 - 2562 ของทุกโรงเรียนในสังกัด และ
เมื่อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งจัดสรรอัตรำกำลังหรือคืนอัตรำกำลังให้เขตพื้นที่ เจ้ำหน้ำที่จะ
ดำเนินกำรบริหำรอัตรำกำลังตำมเงื่อนไขทันที โดยนำเสนอขออนุมัติใช้อัตรำกำลังต่อ ศธจ.ขอนแก่น และสำมำรถ
ดำเนินกำรบริหำรอัตรำกำลังและเกลี่ยอัตรำกำลังต่อไป
3) กำรรวบรวมหลักฐำนและตรวจสอบ ( CHECK ) ด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลที่โรงเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูล/
วิเครำะห์อัตรำกำลังเป็นรำยโรง
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4) กำรปรับปรุงข้อมูล/จัดทำรูปเล่มเอกสำร ( ACT ) ด้วยกำรกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมครบถ้วน
และพร้อมใช้ เพื่อเป็นฐำนในกำรบริหำรอัตรำกำลังให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด และรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ประจำปีงบประมำณ 2562
ภำยใต้กำรบริหำรอัตรำกำลังตำมกรอบและทิศทำงของแผนพัฒนำอัตรำกำลัง ทำให้ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ขำดแคลนอัตรำกำลังลดลงเป็นลำดับ ดังนี้
อัตรากาลัง / ปี
ขาด / โรง เกิน /โรง
พอดี /โรง
2560
-74/45
51/33
84
2561
-124/74
55/34
50
2562
-142/86
33/21
51
2.2 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 ได้ดำเนินกำรสรรหำ โดยมีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, กำรตัดโอนตำแหน่ง และอัตรำ
เงินเดือน, กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรอบปีงบประมำณ 2558 ที่ผ่ำนมำ
ดังนี้
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
จานวน
เรื่องที่พิจารณา
ครั้ง เรื่อง ราย
1. กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1
3
2. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน
2
30
2.2 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
1
39
2.3 กำรย้ำยตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
2
4
3. กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
0
0
2.3 การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พิจำรณำ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ หน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ
เรื่องที่พิจารณา

จานวน
ครั้ง เรื่อง ราย
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1. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1

1,621

2.4 การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำมที่กำหนดไว้
ในพระรำชบัญญัตินี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ ดังนี้
จำนวน
ครั้ง
เรื่อง

กลุ่มงานวินัยและนิติการ เรือ่ งที่พิจารณา
1. พิจำรณำเห็นชอบ เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร
กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- กำรดำเนินคดีปกครอง (กำรร้องทุกข์)
- กำรดำเนินกำรทำงวินัย
2. พิจำรณำเห็นชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรกำรเกษียณอำยุรำชกำร
2.1 เกษียณอำยุรำชกำร

รำย

3

3

1

1

126

2.5 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ดำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้
จานวน
เรื่องที่พิจารณา
ครั้ง
1. กำรให้มีวิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
1.1 ครูชำนำญกำร
1.2 ครูชำนำญกำรพิเศษ
1.3 ครูเชี่ยวชำญ
2. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

6
6
3
1

เรื่อง

ราย
10
20
3
1,621
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นอกจำกนี้ในปีงบประมำณ 2562 ได้ดำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (1) (2) ตำมกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ
ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1.1 โครงกำรคืนครูให้นักเรียน โดยลดภำระงำนอื่นที่ไม่จำเป็นและจัดให้มีบุคลำกร
สำยสนับสนุนกำรสอนให้เพียงพอ โดยใช้มำตรกำรย้ำย กำรตัดโอนและกำรเกลี่ยอัตรำกำลัง
ผลการดาเนินงาน ได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น ข้อมูล P-bec ,
ข้อมูล 10 มิถุนำยน และข้อมูล HRMS ได้ครบสมบูรณ์
กิจกรรมที่ 1.2 กำรจัดทำรำยงำนประจำปีกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ผลการดาเนินงาน จัดทำรำยงำนประจำปีกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อเผยแพร่ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำทุกเขต
กิจกรรมที่ 1.3 กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังครู โดยใช้มำตรกำร กำรคัดเลือก กำรสรรหำ กำรย้ำย
กำรตัดโอน และกำรเกลี่ยอัตรำกำลัง
ผลการดาเนินงาน ได้จัดทำฐำนข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอนและสำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน 138 คน
กิจกรรมที่ 1.4 กำรประชุมกำรประเมินครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรเลื่อนเงินเดือน
ผลการดาเนินงาน ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ปีงบประมำณละ 2 ครั้ง (1 เมษำยน และ 1 ตุลำคม) และได้พัฒนำระบบกำรเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ครบทุกขั้นตอนครบ 100 % พัฒนำและปรับปรุงระบบ ก.ค.ศ.16 โดยใช้ระบบ Munti-User
ครบ 100 %
กิจกรรมที่ 1.5 กำรสอบคัดเลือก
1.5.1 กำรสอบครูผู้ช่วยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือเหตุพิเศษตำม
ว.16 /2557 (ว12 เดิม)
1.5.2 กำรสอบคัดเลือกธุรกำรในโรงเรียนตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน
ผลการดาเนินงาน ดำเนินกำรสอบครูผู้ช่วยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
ตำม ว.16 /2557 (ว12 เดิม) มีอัตรำว่ำงที่จะบรรจุจำนวน 10 อัตรำ โดยได้ดำเนินกำรครบถ้วนตำมกระบวนกำรและ
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรรอคำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
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กิจกรรมที่ 1.6 กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2561
ผลการดาเนินงาน จัดประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้และคุณภำพชีวิตหลังเกษียณอำยุรำชกำร
จำนวน 144 คน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนมีขวัญกำลังใจและเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อก้ำวเข้ำสู่วัยเกษียณอำยุรำชกำร โดยได้ทำกิจกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ ทำบุญตักบำตร พิธีบำยศรีสู่ขวัญ
และมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก เป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ และอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำม ผู้เกษียณเกิดควำมภำคภูมิใจข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำร่วมแสดงคำรวะมุฑิตำจิต
2.6 การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้จัดทำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้
เรื่องที่จัดทา
1. ฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(พ.ศ. 2562-2564)
2. แผนพัฒนำอัตรำกำลัง 3 ปี

จานวน
ครั้ง เรื่อง ราย
1
1,538
1
1,538

2.7 การจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทำรำยงำนประจำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เรื่องที่จัดทา
1. จัดทำรำยงำนประจำปีงบประมำณ 2562 กำรบริหำรงำนบุคคล

จานวน
ครั้ง เรื่อง ราย
1

1,538

2.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ที่ไม่อยู่ในอานาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ไม่มีเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของ
ของหน่วยงำน นำเสนอศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
2.9 การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
ในปีงบประมำณ 2562 ก.ค.ศ.ไม่ได้มอบหมำยให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 ปฏิบัติหน้ำที่อื่น หรือกฎหมำยอื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2547
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ส่วนที่ 3
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 สรุปผลการดาเนินงาน
เนื่องจำกกำรจัดทำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล ประจำปีงบประมำณ 2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดทำขึ้น ภำยใต้บทบำทตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 23 ข้อ (8) ที่กำหนดให้เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จัดทำรำยงำนประจำปีที่
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรจัดระบบ
กำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ สำมำรถนำข้อมูล
สำรสนเทศจำกรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรกำหนดหรือพัฒนำหลักเกณฑ์และ
วิธีกำร รักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
3.1.1 เชิงปริมาณ
ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคล ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำน เชิงปริมำณ สรุปได้ดังนี้
จานวน
ลาดับ
เรื่องที่พิจารณา
ที่
ครั้ง เรื่อง ราย
1

2
3
4

5
6
7

8
9

กำรให้มีวิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
1.1 ครูชำนำญกำร
1.2 ครูชำนำญกำรพิเศษ
1.3 ครูเชี่ยวชำญ
กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัย
- กำรร้องทุกข์
- กำรดำเนินกำรทำงวินัย
กำรเลื่อนและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
กำรออกจำกรำชกำรเนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร
กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.1 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน
7.2 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
กำรให้ครูผู้ช่วยที่ผ่ำนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มดำรงตำแหน่งครู
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ

6
6
3
2

10
20
3
8

1

1,621

3

3

2
1
2

3
126
30

1

39

12

30
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3.1.2 เชิงคุณภาพ
ปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินกำรบริหำรงำน
บุคคล ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล กล่ำวคือ ได้ดำเนินกำรบริหำร
อัตรำกำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ ซึ่งได้
ดำเนินกำรตำม กฎหมำย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ของ ก.ค.ศ.อย่ำงเคร่งครัด และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สรุปเป็นเชิงคุณภำพ ดังนี้
3.1.2.1 กำรบริหำรอัตรำกำลัง ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำร
1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในด้ำนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2) มีและใช้แผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรอัตรำกำลัง
3) กำหนดมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งผลให้สถำนศึกษำที่มีปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจำนวนลดลง
3.1.2.2 ใช้กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งผลดีต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำร :1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2) ใช้รูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยและตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรจำเป็นของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
3.1.2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนวิชำกำร และได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะสำคัญในกำรที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี นับเป็นกำรปูพื้นฐำนที่ดีสำหรับนักเรียนที่จะประกอบอำชีพในอนำคต

3.2 อภิปรายผล
ดังได้กล่ำวแล้ว เพื่อเป็นกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศึกษำ และผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล สำมำรถนำ
ข้อมูลสำรสนเทศจำกรำยงำนฉบับนี้ ไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรกำหนดหรือพัฒนำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำร รักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจำกผลกำรดำเนินงำน สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้
3.2.1 กำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ รวมทั้งกำหนดจำนวนและอัตรำตำแหน่งและเกลี่ยอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย กำรบริหำรงำนบุคคล
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำมำรถกำหนดได้ทั้งนโยบำยทั่วไปและนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล
และได้แปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล ด้วยกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง เกลี่ย
อัตรำกำลังโดยกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรวำงแผน
กำหนดเวลำกำรทำงำนตำมกิจกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำรกำหนดวิชำเอกในกำรบรรจุ
และแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูของสถำนศึกษำบริหำรอัตรำกำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ
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3.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำร ระเบียบ กฎหมำย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติกำรสรรหำบุคคลถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.2.3 กำรให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ
และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำรนำเสนอ ประเด็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติง ำน
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งนำเสนอทำได้ชัดเจน
สำมำรถประสำนและทำควำมเข้ำใจได้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และ ได้อย่ำงเป็นธรรม ตำมระบบคุณธรรมและ
หลักธรรมำภิบำล โดยไม่มีข้อร้องเรียน
3.2.4 กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำร ได้พิจำรณำกำรดำเนินกำรทำง
วินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ ได้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
3.2.5 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
ได้ร่วมกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยก
ย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังรำยละเอียดที่ที่ปรำกฏ ในส่วนที่ 2
3.2.6 กำรกำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำรกำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล ตลอดปีงบประมำณ 2562
ซึ่งไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
3.2.7 กำรจัดทำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้จัดทำและพัฒนำฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นกรอบและทิศทำงกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำบุคลำกร
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
3.2.8 กำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดทำรำยงำนประจำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต1
ดังปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้
3.2.9 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 ที่ไม่อยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของผู้บริหำรของหน่วยงำน
3.2.10 กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ กฎหมำยอื่นหรือตำมที่ ก.ค.ศ. มอบหมำยใน
ปีงบประมำณ 2562 ก.ค.ศ.ไม่ได้มอบหมำยให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
ปฏิบัติหน้ำที่อื่น หรือกฎหมำยอื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2547

17

3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.3.1 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล ตำมคุณสมบัติและสมรรถนะของตำแหน่งที่ต้องกำร (Recruitment and
selection) ในสำยงำนหรือตำแหน่งต่ำงๆ นั้น ควรใช้องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะประจำสำยงำน ( Functional Competency ) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพิจำรณำได้ว่ำ บุคคลที่จะเข้ำมำ
ทำงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ควรจะมี คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะอย่ำงไร ระดับไหนถึงจะเหมำะสมกับ
ตำแหน่งงำนนั้นๆ และควรมีกำรชี้แจง ทำควำมเข้ำใจ ถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำร สรรหำและคัดเลือก กับผู้ที่มีควำมประสงค์
ที่จะรับกำรสรรหำหรือคัดเลือกด้วย
สำหรับกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ำยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรใช้ข้อมูลด้ำน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำสำยงำน (Functional Competency) จำก 3 องค์คณะ
บุคคล ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 3) คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น (อ.ก.ศ.จ )ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.3.2 กำรวำงแผนฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกร (Training need & development plan)
ควรใช้องค์ประกอบของ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำสำยงำน (Functional
Competency) เป็นเครื่องมือช่วยกำหนดทิศทำงควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรแต่ละคนเพื่อกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละตำแหน่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะมีมำตรฐำนให้ผู้บังคับบัญชำใช้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรแต่ละคนนั้นว่ำมีควำมสำมำรถหรือทักษะเป็นพิเศษทำงด้ำนใด หรือยังขำด หรืออ่อนในด้ำนใด จำเป็นต้อง
พัฒนำอย่ำงไร จะเป็นกำรช่วยกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรได้ตรงเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น
3.3.3 กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร และกำรวำงแผนทดแทนตำแหน่งในระดับบริหำร
(Career plan & succession plan) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำสำยงำน
(Functional Competency) จะเป็นเครื่องมือช่วยทำให้หน่วยงำนสำมำรถทรำบถึงจุดแข็ง – จุดอ่อนของบุคลำกร
ที่มีอยู่ และสำมำรถทรำบถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยในอนำคตของบุคลำกรแต่ละคน ทำให้หน่วยงำน
สำมำรถพัฒนำหรือเตรียมบุคลำกรให้พร้อมสำหรับตำแหน่งใหม่ โดยกำรพัฒนำทักษะที่ยังขำดซึ่งจะช่วยให้องค์กรและ
บุคลำกรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันได้
จำกกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องนั้น ควรมีกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ในสถำนศึกษำทุกแห่ง ซึ่งหมำยถึง กำรรวบรวมควำมรู้ที่ข้ำรำชกำร
ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำมีอยู่ สู่กำรปฏิบัติ โดยควำมรู้นั้น เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้เจตคติในกำรทำงำนงำน
ประสบกำรณ์กำรทำงำนและพฤติกรรมกำรทำงำนของแต่ละบุคคล ที่ปฏิบัติงำนเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง แล้ว
ประชุมหรือสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เมื่อรวบรวมแล้วก็มีกำรนำควำมรู้ที่ได้มำ
วิเครำะห์ (Analysis) สังเครำะห์ (Synthesis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็น
ปัญหำของกันและกัน มีกำรจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่ำงเป็นระบบเพื่อนำไปสู่กำรยอมรับในกฎกติกำของสถำนศึกษำที่
ทุกคนยอมรับ แล้วนำมำเผยแพร่ควำมรู้เพื่อให้เกิดกำรต่อยอดควำมรู้หรือสร้ำงประโยชน์จำกควำมรู้และนำไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถำนศึกษำ รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงต่อหน่วยงำนอื่นได้
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3.3.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (Performance appraisal) สมรรถนะหลัก (Core
Competency) และสมรรถนะประจำสำยงำน (Functional Competency) จะมีควำมเกี่ยวโยงกับกำรเลื่อนตำแหน่ง
ภำยในหน่วยงำน ตลอดจนสำมำรถนำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพัฒนำบุคลำกร โดยผลกำรประเมิน
จะเป็นตัวบ่งชี้สะท้อนให้บุคลำกรทั้งองค์กรได้รับทรำบถึงสมรรถนะของตัวบุคลำกรเองและสมรรถนะโดยรวมของ
องค์กร เพื่อนำไปใช้วำงแผนดำเนินกำรขององค์กำรต่อไปในอนำคต
3.3.5 กำรให้ค่ำตอบแทน (Compensation) และกำรบริหำรค่ำตอบแทน จะช่วยกระตุ้นให้บุคลำกร
มีควำมกระตือรือร้นมำกขึ้น และส่งผลต่อภำพรวมสมรรถนะของหน่วยงำน เนื่องจำกผู้ที่มีสมรรถนะสูงจะได้รับ
ค่ำตอบแทนที่มำกกว่ำ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น นอกจำกนี้
ยังส่งผลให้องค์กรสำมำรถบริหำรควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยอำศัยสิ่งจูงใจได้มำกขึ้น
3.4 บทสรุป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นองค์กรกลำงในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จำนวน 158 โรงเรียน มีอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จำนวน 1,488 คน นักเรียน 24,659 คน กลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรงำนบุคคล
ซึ่งประกอบด้วย 6 ภำรกิจหลัก ได้แก่
ภำรกิจที่ 1 งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ภำรกิจที่ 2 งำนวำงแผนอัตรำกำลัง
ภำรกิจที่ 3 งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
ภำรกิจที่ 4 งำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
ภำรกิจที่ 5 งำนพัฒนำบุคลำกร
ภำรกิจที่ 6 งำนกฏหมำยและคดี
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ปฎิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้คุณภำพของผู้เรียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรที่กำหนด
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลจึงยึดหลักในกำรบริหำรงำนโดยกำรกระจำยอำนำจใช้ระบบคุณธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับบุคลำกรภำยในกลุ่มทุกคนมีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีจิตอำสำในกำรให้บริกำร โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและสำรสนเทศในกำร
บริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ มีกำรวำงแผนในกำรดำเนินงำนครอบคลุมภำรกิจงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทุกงำน
อย่ำงเป็นระบบ เช่น ฐำนข้อมูล P- Obec , HRMS , ข้อมูล 10 มิถุนำยน, กำรจัดทำ ก.ค.ศ. 16 ให้เป็นปัจจุบัน, กำร
จัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี, กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยำว และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ด้วยระบบ ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์ นอกจำกนั้นยังได้จัดทำวำรสำรกำรบริหำรงำนบุคคลอิเลคทรอนิกส์ในลักษณะของ
E-Book เพื่อกำรสื่อสำรให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลที่ถูกต้อง และเป็นกำรส่งเสริมกระตุ้นให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีโอกำสศึกษำค้นคว้ำโดย
ผ่ำนสื่อที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมำณในกำรจัดพิมพ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
ในกำรบริหำรงำนบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง กำรวำงแผนในกำรดำเนินงำนในรูปขององค์คณะบุคคล เน้นกำรมีส่วนร่วม
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มีควำมโปร่งใสในข้อมูล มีควำมเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีกำรจัดระบบให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว มีควำมเสมอภำค มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีที่
หลำกหลำย เช่น กำร Coaching กำรสอนงำน กำรฝึกอบรม กำรศึกษำต่อ กำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
โดยดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ประจำสำยงำน (Fuctional Competency) เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge worker) ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพำะยุคแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Based Society) และสังคมข่ำวสำร
(Information Society)
ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำส่งผลให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สูงขึ้น งำนถูกต้องรวดเร็ว ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำร
กระทำผิดวินัยและมีปัญหำในกำรร้องเรียนน้อยลง แสดงว่ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ปฎิบัติงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

