


 
 

~ 1 ~ 
 

 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

-------------------------------------------------------  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ  ( Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)      
ในการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลหลัก
ความสุจริต หลักคุณธรรม  และความโปร่งใส  น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
ดังนี้  

1. นโยบายด้านวางแผนก าลังคน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน

ในสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารอัตราก าลังสอดคล้องกับภารงานสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต  1   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของก าลังคนล่วงหน้าว่า  ต้องการอัตราก าลังประเภทใด ระดับ

ใด  จ านวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด 
2. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติ

บุคคลนั้นต้องตรงตามความจ าเป็นของงาน   
3. เพ่ือจัดสรรอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  คุณภาพของงาน 
4. สามารถจัดสรรก าลังคน ในระยะเวลาตามความต้องการของสถานศึกษา  และส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   
แนวทางปฏิบตัิ  ดังนี้ 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566  แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 -
2580) 

2. จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2565  เพ่ือใช้ในการสรรหาไปด ารงต าแหน่ง  ให้เพียงพอต่อการ 

จัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่  21 
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2. นโยบายด้านการสรรหา  คนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ด าเนินการสรรหาบุคคลตาม

คุณลักษณะที่ก าหนด   และเลือกสรรคนดี มีความสามารถ เพ่ือรองรับภารกิจของสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น  เขต  1  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ได้บุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  

พนักงานราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการสูญเสียก าลังคน  
2. ด าเนินการสรรหาโดยวิธีทีห่ลากหลาย  เป็นธรรมและโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ดังนี้ 

1. ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันของ กศจ.ขอนแก่น  หรือ กศจ.ข้างเคียง (ส าหรับข้าราชการครูใน
สถานศึกษาโดยต้องได้รับอนุมัติจาก กศจ.ขอนแก่น)  หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   หรือ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรือส่วนราชการ
อ่ืน  ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)   โดยทั้งนี้ ค านึงถึงความต้องการขาดแคลนและ
มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

2. ประกาศรับย้าย/รับโอน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.โดยด าเนินการตามปฏิทิน
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ก าหนดเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยประกาศทางเว็บไซต์  และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน   หน่วยงานอื่น  และบุคคลทั่ว เพ่ือสร้างการรับรู้ 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา  โดยเลือกสรรจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  และหลากหลาย   
สอดคล้องกับภารกิจ และวัตถุประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  และไม่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะ  และ
สมรรถนะ  ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยใช้เครื่องมือ  และวิธีการที่หลากหลาย   ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร  ตามบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1       

เพ่ือรองรับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน  ภายใต้แผนการปฏิรูประเทศ  และยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ไดข้้าราชการครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามาถ มีทักษะ  และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่  

ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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2. เพ่ือให้บุคลากร  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ กระบวนการ
ในการท างาน  เพ่ือส่งเสริม  และสนับสนุน การท างานของสถานศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  สูงสุด 

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและ

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา  พัฒนาตนเองตามความ

ต้องการ  

4. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ข้าราชการครู และบุคลากรใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  มีก้าวหน้าหน้าใน
สายชีพของตนเอง   

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีวิทยฐานะ  และระดับ  ต าแหน่งที่สูงขึ้น  และ

มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาใน

สถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ประจ าปีงบประมาณ  2565- 
2567 

2. จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง  หรือต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น(เลื่อน)  ให้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยประกาศทางเว็บไวต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต  1  www.kkzone1.go.th  และแจ้งเวียนทุกกลุ่มภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต  1  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน  ตลอดจนจัดให้มี การ
คัดเลือกอย่างโปร่งใส  และเป็นธรรม 

3. สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีและเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30  กันยายน  2562  ตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันที่  5  กรกฏาคม 2560  และตามหนังสือ  ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13  ลงวันที่  9  
สิงหาคม 2556   ตามหนังสือ ก.ค.ศ.  ที่  ศธ 0206.3/ว  29  ลงวันที่   20  พฤษภาคม  2564  เพ่ือสิทธิ
ประโยชน์และความก้าวหน้า  เป็นการให้ขวัญและก าลังใจ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากร   
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  มีขวัญและ

ก าลังใจ  มีความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน  ระบบงาน  และบรรยากาศในการท างาน 

2.เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  มีแนวทางใน
การด าเนินชีวิต ที่ถูกต้อง เหมาะสม  เช่น  ประหยัดและอดออม  พ่ึงพาตัวเอง   มีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  
ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  มีความรักชาติ  และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความ
ภาคภูมิใจ ในตนเอง  

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ได้รับรางวัล  การยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ  
2. ด าเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
3. มีการจัดสภาพแวดล้อม ในการท างาน ตามโครงการ KKzone 1 Green and Clean Zero 

Waste เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณรอบ ๆ กิจกรรมการคัดแยกขยะ  กิจกรรมปลูกพืชผัก  สวนครัว   
4. ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมเข้าแถว  สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏญิาณ เขตสจุริต  ในทุก ๆ   วันจนัทร์  
5. ส่งเสริมและเชิญชวน ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   แต่งชุดขาว 

ในวันพระ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต No  พลาสติก 

6. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้ง 
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตาม

มาตรา 53 คือ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น    
วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ได้รับการบรรจุ/รับย้าย 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตรงตามตามต าแหน่งว่าง  ความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  บรรจุ และแต่งตั้งบุคคล เพ่ือด ารงต าแหน่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ได้ด าเนินการประกาศสรรหา 

แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. ด าเนินการตามปฏิทินที ่ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ก าหนด  เช่น 

- แจ้งสัดส่วน จ านวนที่ต้องการ รับบรรจุ/ย้าย 
- แจ้งปฏิทินการด าเนินการให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  ทาง www. Kkzone1.go.th 
- แจ้งผลการด าเนินการ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  ทาง  www.kkzone1.go.th 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ด าเนินการ รับรายงานตัว
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ตามขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติ  เช่น จัดปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา 
และแจ้งให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าข้อมูลฯ เสนอต่อ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 

7. นโยบายด้านด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์   
เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.  ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. แจ้งระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ทราบ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าตัวทราบ 

8. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่  เขต  1  มุ่งเน้นในบุคลากร   มีคุณธรรม  

จริยธรรม  และการรักษาระเบียบวินัย 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษา

ระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง  โดยสร้างควาตระหนักให้ข้าราชการ

ในสังกัด  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสมอภาค  และเที่ยงธรรม  มีความวิริยะ อุตสาหะ  
ขยันหมั่นเพียร  ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเคร่งคัด 

2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน  โดยการสร้างความตระหนักให้
ข้าราชการในสังกัด  มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ท างานเต็มความสามารถทั้งในเวลา  ราชการ  และนอก
เวลาราชการ  ด้วยความขยัน  อดทน  มีแนวคคิดในการสร้างสรรค์งานต่าง  ๆ  ให้มีคุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 จะด าเนินการบริหารทรัพยากร
บุคคล  และการพัฒนาทรัพยากรบุคล  โดยยึดหลัก  หลักธรรมาภิบาล   สุจริต  ความโปร่งใส  คุณธรรม และ
จริยธรรม  ทั้งนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบเป็นประจ าทุกป ี

 

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  2565 

 

 

 
(นายอารยันต์  แสงนิกลุ) 

         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 


