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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  เกิดขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ 
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญ คือ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำสำระหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
และจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   ตั้งอยู่เลขที่ 264  หมู่ที่  13 ถนนศูนย์รำชกำร 
ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   ครอบคลุมพ้ืนที่  3  อ ำเภอ  พ้ืนที่ 1,459,378 ตำรำงกิโลเมตร 
ประกอบด้วย  อ ำเภอเมืองขอนแก่น  อ ำเภอบ้ำนฝำง  และอ ำเภอพระยืน โทรศัพท ์ 0 - 4324 - 6663 - 5  โทรสำร.  
0-4323-6530 เว็บไซต์ www.kkzone1.go.th. มีสภำพภูมิศำสตร์เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ปัจจุบันแบ่งภำระงำนออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และหน่วยตรวจสอบภำยใน  
 
 

 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีจ ำนวนสถำนศึกษำและนักเรียนในสังกัด จ ำแนก
ได้ดังนี้                                                                                                      

จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด      158     โรงเรียน 
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 จ ำนวนนักเรียนในสังกัด      24,659 คน 

 - ระดับก่อนประถม                                       4,801        คน 

 - ระดับประถม                                           17,263        คน 

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น                              2,595        คน 
            
                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                               
     
 
 
 
                                                 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 บริบทด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพื้นที่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรท้องถิ่น  
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2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ  และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดและพัฒนำ

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน

ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำย  
9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ   
10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ  
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
       12.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 
 
 

 

1.3 ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง จ ำแนกได้ ดังนี้ 

อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ก. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่ 

  
ต ำแหน่ง 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 
ไม่มี 

วิทยฐำนะ  ช ำนำญ   ช ำนำญ  เชี่ยวชำญ  ต ำแหน่งที่ ต ำแหน่ง  รวม  
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  ข (2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค (2) 

กำร กำรพิเศษ มีคนครอง ว่ำง 

1 ผอ.สถำนศึกษำ  3 135  138 21 159 

2 รอง ผอ.สถำนศึกษำ   5  5 8 13 

3 คร ู 89 122 960 2 1,084 23 1107 

4 ครูผู้ช่วย 122    122 0 122 

5 ครูอัตรำจ้ำง 53    53 4 57 

6 พนักงำนรำชกำร 44    44 9 53 

 รวม 308 125 1,100 2 1,446 65 1,511 

ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

      ข (1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

ที ่ ต ำแหน่ง 

                                   วิทยฐำนะ  ต ำแหน่ง  
 ที่มี 

คนครอง  
ต ำแหน่ง 

ว่ำง 

 
รวม  
  ไม่มีวิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 

ช ำนำญกำร
พิเศษ เชี่ยวชำญ 

1 ผอ.สพท.   1  1  1 

2 รองผอ.สพท.  1 4  5 4 9 

3 ศึกษำนิเทศก์  1 15 1 17  17 

 
 

ล ำดับ
ที ่ ต ำแหน่ง 

จ ำนวน 
  

หมำยเหตุ 
ต ำแหน่ง 
มีคนครอง 

ต ำแหน่ง
ว่ำง  รวม 

  ประเภทท่ัวไป     
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ส่วนที่ 2 
กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน ตำมอ ำนำจและหน้ำที่ 

      

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินงำนและมีผลกำรด ำเนินงำน ตำมอ ำนำจและ
หน้ำที่ ดังนี้ 

 
1 เจ้ำพนักงำนธุรกำร  

3 0 3  

2 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  0 0 0  

3 เจ้ำพนักงำนพัสดุ  0 0 0  

รวม 3 0 3  

  ประเภทวิชำกำร     

1 นักจัดกำรงำนทั่วไป  6 0 6  

 
2 นักประชำสัมพันธ์  

1 0 1  

 
3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี  

5 2 7  

4 นักวิชำกำรพัสดุ 2 0 2  

5 นักทรัพยำกรบุคคล  9 1 10  

6 นิติกร 2 0 2  

 
7 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

7 0 7  

8 นักวิชำกำรศึกษำ 4 1 5  

9 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 2 1 3  

รวม 38 5 43  

  ในสถำนศึกษำ     

1  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 0 1 1  

2 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 1 1 2  

 รวม 1 2 3  
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1.  พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รวมทั้งก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย กำรบริหำรงำนบุคคล 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

2.  เสนอควำมเห็นกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น 
3.  เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น 

4.  เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำม
ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติฯ   ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น 

5.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบ 
คุณธรรมกำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

6.  ก ำกับ ดูแลติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

7.  จัดท ำพัฒนำมำตรฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

8.  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
 9.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรของหน่วยงำนกำรศึกษำ 

10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือตำมท่ี ก.ค.ศ.มอบหมำย 
 

โดยในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ใช้มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นทิศทำงกำรด ำเนินงำน ตำมมำตรำ 
23 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ดังนี้  

 
 
 
 

 

2.1 กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่  
     กำรศึกษำ รวมทั้งก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย  
     กำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

2.1.1  นโยบำยทั่วไป 
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2.1.1.1 กำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริหำรงำนในเรื่องใดท่ีสำมำรถก ำหนดเป็นปฏิทินได้ 
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำร 

2.1.1.2 สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนตลอดจนด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ทรำบวัน เวลำ ในกำรด ำเนินกำร 

2.1.1.3 บริหำรนโยบำยตำมบทบำทและหน้ำที่โดยเน้นควำมถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด รวดเร็วตรงเวลำ เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

2.1.1.4 ประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนในอ ำนำจและหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสมแห่งวำระและโอกำส 
2.1.2 นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 

2.1.2.1 เร่งรัด ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำข้อมูลอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรครู 
และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง ตลอดจนกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเป็นธรรม 

2.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำน 
ปริมำณและคุณภำพให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และควำมต้องกำร 

2.1.2.3 สร้ำงหลักเกณฑ์กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ 
สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีอัตรำก ำลังในสัดส่วนที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

2.1.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำ  
ทำงวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะทุกต ำแหน่ง 

2.1.2.5 ก ำกับ ติดตำม กำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

2.1.2.6 ให้มีกำรสร้ำงหลักเกณฑ์กำรย้ำย กำรคัดเลือก วิธีกำรและหลักสูตรในกำรคัดเลือก 
บุคคลหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต ำแหน่งต่ำงๆ ด้วยควำมบริสุทธิ์และเป็นธรรม ตลอดจนให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์แห่งพระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

2.1.2.7 ให้มีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพ่ือให้กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

2.1.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  เพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  แม่นย ำ 
 
  2.1.2.9 ก ำกับและติดตำมให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดส่งเอกสำร
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ออกจำกรำชกำร อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น ด ำเนินกำร  เว้นแต่มีข้อยกเว้นอื่น โดยค ำนึงถึงกำรคุ้มครองพยำน
บุคคลและเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม 

2.1.2.10 ก ำกับกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีใบอนุญำต 
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ประกอบวิชำชีพ และพัฒนำวิชำชีพและจรรยำบรรณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.1.2.11 ก ำหนดนโยบำยอื่นเพ่ือเพ่ิมเติมหรือแก้ไขนโยบำยนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
  2.1.2.12 ก ำกับ ติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับปรุง วำงแผนและพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์กับบุคลำกรและหน่วยงำน รวมทั้งขจัดข้อขัดแย้งในหน่วยงำน 

เนื่องจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
เป็นปัจจัยหลักและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่จะน ำควำมส ำเร็จมำสู่หน่วยงำน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ถือเป็นตัวแปรส ำคัญของควำมส ำเร็จในกำรแปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล ด้วยกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ ดังนั้น ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 จึงได้ก ำหนดนโยบำย ในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล ด้วยกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กำรจัดกำรศึกษำและใช้กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งผลดีต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ตำมรำยละเอียดตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

          ตัวบ่งช้ีที่ 1 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศในด้ำนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                       
2. มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. มีมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           
4. มีกำรด ำเนินกำรที่ส่งผลให้สถำนศึกษำที่มีปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและ          

             บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจ ำนวนลดลง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และส่งผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   รำยละเอียดดังนี้        
1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
2. มีแผนปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยและตอบสนองต่อ 

ควำมต้องกำรจ ำเป็นของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3. มีวิธีกำรหรือรูปแบบ ในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
จ ำเป็น 

   4. มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผนกลยุทธ์สู่กำรเป็นมืออำชีพ 
          
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสมรรถนะส ำคัญ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนต ำแหน่งและ
วิทยฐำนะ 

2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีผ่ำนกำรพัฒนำ ได้น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติตำมภำรกิจให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม 

4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนหรือนวัตกรรมที่แสดงถึงควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญใน
วิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงและเป็นที่ยอมรับ 

5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
ซึ่งกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนิน

นโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เกลี่ยอัตรำก ำลังโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวิชำเอกในกำรบรรจุและ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูของสถำนศึกษำ  ในรอบปีงบประมำณ 2562 ที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

 
 

 เรื่องท่ีพิจำรณำ จ ำนวน 

 ครั้ง  เรื่อง รำย 

1. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

    1.1 กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 2  5 

2. กำรให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร 6  10 

3. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 6  20 

4. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 3  3 

5.  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

    5.1 กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2  30 

    5.2 กำรย้ำยข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน 1  39 
 
 

จำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งได้น ำวงจรคุณภำพ (PDCA)  ของ เดมิ่ง มำประยุกต์ใช้ ดังนี้  

1) กำรวำงแผน( PLAN )  ด้วยกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน/ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
 3 ปี   

2) กำรปฏิบัติตำมแผน ( DO ) ด้วยกำรแจ้งส ำรวจอัตรำก ำลัง ปี 2560 - 2562 ของทุกโรงเรียนในสังกัด และ
เมื่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แจ้งจัดสรรอัตรำก ำลังหรือคืนอัตรำก ำลังให้เขตพ้ืนที่ เจ้ำหน้ำที่จะ
ด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังตำมเงื่อนไขทันที โดยน ำเสนอขออนุมัติใช้อัตรำก ำลังต่อ ศธจ.ขอนแก่น และสำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังและเกลี่ยอัตรำก ำลังต่อไป 

3) กำรรวบรวมหลักฐำนและตรวจสอบ ( CHECK ) ด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลที่โรงเรียนกรอกแบบส ำรวจข้อมูล/
วิเครำะห์อัตรำก ำลังเป็นรำยโรง 
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4) กำรปรับปรุงข้อมูล/จัดท ำรูปเล่มเอกสำร ( ACT ) ด้วยกำรกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมครบถ้วน 
และพร้อมใช้ เพ่ือเป็นฐำนในกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ภำยใต้กำรบริหำรอัตรำก ำลังตำมกรอบและทิศทำงของแผนพัฒนำอัตรำก ำลัง ท ำให้ โรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ขำดแคลนอัตรำก ำลังลดลงเป็นล ำดับ ดังนี้ 

อัตรำก ำลัง / ปี ขำด / 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  กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 

เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสรรหำ โดยมีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, กำรตัดโอนต ำแหน่ง และอัตรำ
เงินเดือน, กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรอบปีงบประมำณ 2558 ที่ผ่ำนมำ  
ดังนี้ 

กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง จ ำนวน 

 เรื่องท่ีพิจำรณำ ครั้ง  เรื่อง รำย 

1. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   1  3 

2. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

   2.1 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน 2  30 

   2.2 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 1  39 

   2.3 กำรย้ำยต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2)  2  4 

3. กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 0  0 
  

2.3  กำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
      และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พิจำรณำ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ หน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
 
 

กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและงำนทะเบียนประวัติ จ ำนวน 

เรื่องท่ีพิจำรณำ ครั้ง เรื่อง รำย 
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1. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1  1,621 
   

2.4  กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำร  
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำมที่ก ำหนดไว้

ในพระรำชบัญญัตินี้  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ได้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย  กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ ดังนี้ 
 

กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร  เรือ่งท่ีพิจำรณำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 
1.  พิจำรณำเห็นชอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรออกจำกรำชกำร 
     กำรอุทธรณ์  กำรร้องทุกข์บุคลำกรทำงกำรศึกษำ        

     -  กำรด ำเนินคดีปกครอง (กำรร้องทุกข์) 3  3 

     - กำรด ำเนินกำรทำงวินัย    

2.  พิจำรณำเห็นชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรกำรเกษียณอำยุรำชกำร    

     2.1 เกษียณอำยุรำชกำร 1 1 126 

    
     2.5  กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ได้ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรื่องท่ีพิจำรณำ 
  

จ ำนวน 

ครั้ง  เรื่อง รำย 

1. กำรให้มีวิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ    

    1.1 ครูช ำนำญกำร 6  10 

    1.2 ครูช ำนำญกำรพิเศษ 6  20 

    1.3  ครเูชี่ยวชำญ 3  3 

2.  กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1  1,621 
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นอกจำกนี้ในปีงบประมำณ  2562 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (1) (2) ตำมกลยุทธ์ที่  3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ประกอบด้วย 
          กิจกรรมที่ 1  โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ   
ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย  ดังนี้ 
     กิจกรรมที่ 1.1  โครงกำรคืนครูให้นักเรียน  โดยลดภำระงำนอ่ืนที่ไม่จ ำเป็นและจัดให้มีบุคลำกร 
สำยสนับสนุนกำรสอนให้เพียงพอ  โดยใช้มำตรกำรย้ำย กำรตัดโอนและกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง 
     ผลกำรด ำเนินงำน  ได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล  เช่น  ข้อมูล P-bec , 
ข้อมูล  10  มิถุนำยน  และข้อมูล  HRMS  ได้ครบสมบูรณ์                           
              กิจกรรมที่  1.2  กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ    
                       ผลกำรด ำเนินงำน   จัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  เพ่ือเผยแพร่ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำทุกเขต  

             กิจกรรมที่ 1.3  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังครู  โดยใช้มำตรกำร กำรคัดเลือก กำรสรรหำ กำรย้ำย 
กำรตัดโอน  และกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง 

  ผลกำรด ำเนินงำน  ได้จัดท ำฐำนข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอนและสำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
จ ำนวน 138  คน 
              กิจกรรมที่ 1.4  กำรประชุมกำรประเมินครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรเลื่อนเงินเดือน      
                      ผลกำรด ำเนินงำน   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  กำรสอบครูผู้ช่วยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือเหตุพิเศษตำม  
ว.16 /2557 (ว12 เดิม) 
                                    1.5.2  กำรสอบคัดเลือกธุรกำรในโรงเรียนตำมโครงกำรคืนครูให้นักเรียน 
                       ผลกำรด ำเนินงำน  ด ำเนินกำรสอบครูผู้ช่วยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือเหตุพิเศษ
ตำม ว.16 /2557 (ว12 เดิม) มีอัตรำว่ำงที่จะบรรจุจ ำนวน 10 อัตรำ  โดยได้ด ำเนินกำรครบถ้วนตำมกระบวนกำรและ
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรอค ำสั่งจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
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  กิจกรรมที่ 1.6  กำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ  2561    
     ผลกำรด ำเนินงำน  จัดประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้และคุณภำพชีวิตหลังเกษียณอำยุรำชกำร 
จ ำนวน 144 คน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 144 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนมีขวัญก ำลังใจและเตรียม
ควำมพร้อมเพ่ือก้ำวเข้ำสู่วัยเกษียณอำยุรำชกำร โดยได้ท ำกิจกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ ท ำบุญตักบำตร พิธีบำยศรีสู่ขวัญ
และมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก เป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ และอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำม ผู้เกษียณเกิดควำมภำคภูมิใจข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมแสดงคำรวะมุฑิตำจิต 
 
2.6  กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ได้จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 
  

เรื่องท่ีจัดท ำ 
  

จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 
1. ฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(พ.ศ. 2562-2564) 1  1,538 

2. แผนพัฒนำอัตรำก ำลัง 3 ปี 1  1,538 

2.7  กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

เรื่องท่ีจัดท ำ 
  

จ ำนวน 

ครั้ง  เรื่อง รำย 

1. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 กำรบริหำรงำนบุคคล  1  1,538 
 

2.8  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
      เขต 1 ท่ีไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของผู้บริหำรของหน่วยงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ไม่มีเรื่องที่ไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของ 
ของหน่วยงำน น ำเสนอศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น   
 

2.9  กำรปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ กฎหมำยอ่ืนหรือตำมที่ ก.ค.ศ. มอบหมำย 
          ในปีงบประมำณ 2562  ก.ค.ศ.ไม่ได้มอบหมำยให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน หรือกฎหมำยอื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 
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ส่วนที่ 3 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

3.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
เนื่องจำกกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำข้ึน ภำยใต้บทบำทตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 23 ข้อ (8) ที่ก ำหนดให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรจัดระบบ
กำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่   สำมำรถน ำข้อมูล
สำรสนเทศจำกรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดหรือพัฒนำหลักเกณฑ์และ
วิธีกำร รักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

3.1.1 เชิงปริมำณ  
ปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนบุคคล  ซึ่งมผีลกำรด ำเนินงำน เชิงปริมำณ สรุปได้ดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

เรื่องท่ีพิจำรณำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

1 กำรให้มีวิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ    

 1.1  ครูช ำนำญกำร 6  10 

 1.2  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 6  20 
 1.3 ครเูชี่ยวชำญ 3  3 

2 กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

2  8 

3 กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1  1,621 

4 กำรพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัย      
 - กำรร้องทุกข์ 3  3 

 - กำรด ำเนินกำรทำงวินัย    

5 กำรเลื่อนและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 2  3 
6 กำรออกจำกรำชกำรเนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร 1  126 

7 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7.1 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน                                                                                      

2  30 

 7.2 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 1  39 

8 กำรให้ครูผู้ช่วยที่ผ่ำนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มด ำรงต ำแหน่งครู    
9 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ 12  30 
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          3.1.2  เชิงคุณภำพ 
ปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำน

บุคคล ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  กล่ำวคือ  ได้ด ำเนินกำรบริหำร
อัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ ซึ่งได้
ด ำเนินกำรตำม กฎหมำย  กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ของ ก.ค.ศ.อย่ำงเคร่งครัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  สรุปเป็นเชิงคุณภำพ ดังนี้ 
                 3.1.2.1 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำร  

1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในด้ำนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
2) มีและใช้แผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรอัตรำก ำลัง   
3) ก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ส่งผลให้สถำนศึกษำที่มีปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจ ำนวนลดลง            
                 3.1.2.2 ใช้กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งผลดีต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำร  :- 

1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
2) ใช้รูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยและตอบสนอง 

ต่อควำมต้องกำรจ ำเป็นของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ   
       3.1.2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงด้ำนวิชำกำร และได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส ำคัญในกำรที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี นับเป็นกำรปูพื้นฐำนที่ดีส ำหรับนักเรียนที่จะประกอบอำชีพในอนำคต 

3.2  อภิปรำยผล 
 ดังได้กล่ำวแล้ว เพื่อเป็นกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี   ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  สถำนศึกษำ  และผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  สำมำรถน ำ
ข้อมูลสำรสนเทศจำกรำยงำนฉบับนี้ ไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดหรือพัฒนำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำร รักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
 3.2.1  กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รวมทั้งก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย กำรบริหำรงำนบุคคล 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด สำมำรถก ำหนดได้ทั้งนโยบำยทั่วไปและนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 
และได้แปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล ด้วยกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เกลี่ย
อัตรำก ำลังโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรวำงแผน
ก ำหนดเวลำกำรท ำงำนตำมกิจกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวิชำเอกในกำรบรรจุ
และแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูของสถำนศึกษำบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ  
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  3.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้ด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำร ระเบียบ กฎหมำย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติกำรสรรหำบุคคลถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 3.2.3 กำรให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ
และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรน ำเสนอ ประเด็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บรหิำรกำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งน ำเสนอท ำได้ชัดเจน
สำมำรถประสำนและท ำควำมเข้ำใจได้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และ ได้อย่ำงเป็นธรรม ตำมระบบคุณธรรมและ 
หลักธรรมำภิบำล โดยไม่มีข้อร้องเรียน 
 3.2.4 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำร ได้พิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ ได้ถูกต้องตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ 

3.2.5 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
ได้ร่วมกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยก
ย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังรำยละเอียดที่ที่ปรำกฏ ในส่วนที่ 2 

3.2.6 กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล  ตลอดปีงบประมำณ 2562 
ซึ่งไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 3.2.7 กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เป็นกรอบและทิศทำงกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำบุคลำกร  
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

3.2.8 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต1 
ดังปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้   

3.2.9 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของผู้บริหำรของหน่วยงำน  
 3.2.10 กำรปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ กฎหมำยอื่นหรือตำมท่ี ก.ค.ศ. มอบหมำยใน
ปีงบประมำณ 2562 ก.ค.ศ.ไม่ได้มอบหมำยให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน หรือกฎหมำยอื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547     
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3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
3.3.1  กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล ตำมคุณสมบัติและสมรรถนะของต ำแหน่งที่ต้องกำร (Recruitment and 

selection) ในสำยงำนหรือต ำแหน่งต่ำงๆ นั้น ควรใช้องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะประจ ำสำยงำน ( Functional Competency ) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพิจำรณำได้ว่ำ บุคคลที่จะเข้ำมำ
ท ำงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ควรจะมี คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะอย่ำงไร ระดับไหนถึงจะเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งงำนนั้นๆ และควรมีกำรชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ ถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำร สรรหำและคัดเลือก กับผู้ที่มีควำมประสงค์
ที่จะรับกำรสรรหำหรือคัดเลือกด้วย 

ส ำหรับกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล เพ่ือย้ำยให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรใช้ข้อมูลด้ำน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) จำก 3 องค์คณะ
บุคคล ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 2) คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 3) คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น (อ.ก.ศ.จ )ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

3.3.2 กำรวำงแผนฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกร (Training  need  &  development  plan) 
ควรใช้องค์ประกอบของ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional 
Competency) เป็นเครื่องมือช่วยก ำหนดทิศทำงควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรแต่ละคนเพ่ือกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละต ำแหน่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะมีมำตรฐำนให้ผู้บังคับบัญชำใช้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรแต่ละคนนั้นว่ำมีควำมสำมำรถหรือทักษะเป็นพิเศษทำงด้ำนใด หรือยังขำด หรืออ่อนในด้ำนใด จ ำเป็นต้อง
พัฒนำอย่ำงไร จะเป็นกำรช่วยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรได้ตรงเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น 

3.3.3 กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร และกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งในระดับบริหำร 
(Career plan & succession plan) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
(Functional Competency) จะเป็นเครื่องมือช่วยท ำให้หน่วยงำนสำมำรถทรำบถึงจุดแข็ง – จุดอ่อนของบุคลำกร 
ที่มีอยู่ และสำมำรถทรำบถึงทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยในอนำคตของบุคลำกรแต่ละคน ท ำให้หน่วยงำน
สำมำรถพัฒนำหรือเตรียมบุคลำกรให้พร้อมส ำหรับต ำแหน่งใหม่ โดยกำรพัฒนำทักษะที่ยังขำดซึ่งจะช่วยให้องค์กรและ
บุคลำกรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันได้ 
                จำกกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องนั้น ควรมีกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ในสถำนศึกษำทุกแห่ง  ซึ่งหมำยถึง กำรรวบรวมควำมรู้ทีข่้ำรำชกำร
ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำมีอยู่ สู่กำรปฏิบัติ  โดยควำมรู้นั้น เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้เจตคติในกำรท ำงำนงำน 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและพฤติกรรมกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล ที่ปฏิบัติงำนเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง  แล้ว
ประชุมหรือสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เมื่อรวบรวมแล้วก็มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้มำ
วิเครำะห์ (Analysis) สังเครำะห์ (Synthesis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็น
ปัญหำของกันและกัน มีกำรจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่ำงเป็นระบบเพ่ือน ำไปสู่กำรยอมรับในกฎกติกำของสถำนศึกษำที่
ทุกคนยอมรับ แล้วน ำมำเผยแพร่ควำมรู้เพ่ือให้เกิดกำรต่อยอดควำมรู้หรือสร้ำงประโยชน์จำกควำมรู้และน ำไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถำนศึกษำ รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงต่อหน่วยงำนอ่ืนได้ 
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3.3.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (Performance  appraisal) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) จะมีควำมเกี่ยวโยงกับกำรเลื่อนต ำแหน่ง 
ภำยในหน่วยงำน ตลอดจนสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพัฒนำบุคลำกร โดยผลกำรประเมิน
จะเป็นตัวบ่งชี้สะท้อนให้บุคลำกรทั้งองค์กรได้รับทรำบถึงสมรรถนะของตัวบุคลำกรเองและสมรรถนะโดยรวมของ
องค์กร เพ่ือน ำไปใช้วำงแผนด ำเนินกำรขององค์กำรต่อไปในอนำคต 
          3.3.5 กำรให้ค่ำตอบแทน (Compensation) และกำรบริหำรค่ำตอบแทน จะช่วยกระตุ้นให้บุคลำกร  
มีควำมกระตือรือร้นมำกข้ึน และส่งผลต่อภำพรวมสมรรถนะของหน่วยงำน เนื่องจำกผู้ที่มีสมรรถนะสูงจะได้รับ
ค่ำตอบแทนที่มำกกว่ำ ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเองให้สูงยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ 
ยังส่งผลให้องค์กรสำมำรถบริหำรควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยอำศัยสิ่งจูงใจได้มำกข้ึน 

3.4  บทสรุป 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นองค์กรกลำงในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 158 โรงเรียน มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จ ำนวน 1,488  คน  นักเรียน  24,659 คน กลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรงำนบุคคล  
ซึ่งประกอบด้วย 6 ภำรกิจหลัก ได้แก่ 
                ภำรกิจที่ 1   งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
                ภำรกิจที่ 2   งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 
                ภำรกิจที่ 3   งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
                ภำรกิจที่ 4   งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
                ภำรกิจที่ 5   งำนพัฒนำบุคลำกร 
                ภำรกิจที่ 6   งำนกฏหมำยและคดี 
 
                เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ปฎิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้คุณภำพของผู้เรียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรที่ก ำหนด  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลจึงยึดหลักในกำรบริหำรงำนโดยกำรกระจำยอ ำนำจใช้ระบบคุณธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับบุคลำกรภำยในกลุ่มทุกคนมีคุณภำพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
มีจิตอำสำในกำรให้บริกำร โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและสำรสนเทศในกำร
บริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ มีกำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนครอบคลุมภำรกิจงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทุกงำน
อย่ำงเป็นระบบ เช่น ฐำนข้อมูล P- Obec  , HRMS , ข้อมูล 10  มิถุนำยน, กำรจัดท ำ ก.ค.ศ. 16  ให้เป็นปัจจุบัน, กำร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี, กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยำว และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ด้วยระบบ ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์  นอกจำกนั้นยังได้จัดท ำวำรสำรกำรบริหำรงำนบุคคลอิเลคทรอนิกส์ในลักษณะของ  
E-Book  เพ่ือกำรสื่อสำรให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลที่ถูกต้อง  และเป็นกำรส่งเสริมกระตุ้นให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีโอกำสศึกษำค้นคว้ำโดย
ผ่ำนสื่อที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมำณในกำรจัดพิมพ์  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ 
ในกำรบริหำรงำนบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  กำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนในรูปขององค์คณะบุคคล เน้นกำรมีส่วนร่วม  
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มีควำมโปร่งใสในข้อมูล มีควำมเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีกำรจัดระบบให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว มีควำมเสมอภำค มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีที่
หลำกหลำย เช่น กำร Coaching  กำรสอนงำน กำรฝึกอบรม กำรศึกษำต่อ กำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
โดยด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะหลัก (Core  Competency) และสมรรถนะ
ประจ ำสำยงำน (Fuctional  Competency) เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge   worker)  ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพำะยุคแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Based Society) และสังคมข่ำวสำร 

(Information Society) 
                 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส่งผลให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สูงขึ้น งำนถูกต้องรวดเร็ว ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำร
กระท ำผิดวินัยและมีปัญหำในกำรร้องเรียนน้อยลง แสดงว่ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ปฎิบัติงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 


