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ค ำน ำ 
    ตำมที่ได้มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 10/2559 ลงวันที่  21 
มีนำคม 2559 เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค และค ำสั่งที่ 
11/2559 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559 เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค   
ซึ่งก ำหนดให้ มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค และ  
ให้ยุบเลิก  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำ รวมทั้ง ให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  
ซึ่งต่อมำได้มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560  
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ปรับปรุงองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 
ของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคและคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นั้น   

  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ชัดเจนและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกันต่อไป  โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และบุคคลทั่วไป  
 
 
 
 

         กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น ๑  

                               มกรำคม 2564                                                                                               
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ทิศทำงกำรพฒันำกำรศกึษำ 
ของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแกน่ เขต 1 

 
 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
อย่ำงมีคุณภำพ และมำตรฐำน เพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
 
 

1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2. พัฒนำศักยภำพนักเรียนในสังกัดเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
          3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพ 
          4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ          
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
          5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
          6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด             
น ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน นิเทศกำรศึกษำและและสนับสนุน 
ให้ทุกภำคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
          7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้ำง 
ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
          8. ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งด้ำนกำรให้บริกำร และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุม         
ทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำ 

 
 

         1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำและ
มีวินัยอย่ำงสมดุล เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีควำมพร้อมสู่กำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
          2. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ                
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่มีคุณภำพอย่ำงเสมอภำค 
และเท่ำเทียม   
          4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน สำมำรถพัฒนำ 
นวัตกรรม และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรศึกษำ  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           5. ระบบบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีประสิทธิภำพ มีเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
            6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อเทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

พนัธกจิ  (MISSION) 

เป้ำประสงค ์(GOALS)  
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         กลยทุธท์ี ่1 ปรับปรุงพัฒนำหลกัสูตร ใหเ้อ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคลมีทกัษะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education)                   
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้ เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนวิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม         
ได้อย่ำงมีควำมสุข 
           กลยุทธ์ที่  5   จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุ เป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน (SDGs)  
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
          กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           กลยุทธ์ที ่8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำ
ครูให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
         กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
         กลยทุธท์ี ่10 น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 
         กลยทุธท์ี ่11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร         
จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
         กลยทุธท์ี ่12 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำน 
ตำมบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน 
         กลยทุธท์ี ่13 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ 
          กลยทุธท์ี ่ 14 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผูเ้รียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 
          กลยทุธท์ี ่15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนน ำ Digital Technology มำใช้เป็น
เครื่องมือ ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
         กลยทุธท์ี ่16 เพ่ิมประสิทธภิำพในกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
         กลยทุธท์ี ่17 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
         กลยทุธท์ี ่18 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ   
4 ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
        กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
           กลยุทธ์ที ่20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำน ำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์เพ่ือให้
สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถ
วิเครำะห์   เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

กลยทุธ ์(STRATEGY)  
(MISSION)
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กลุม่นโยบำยและแผน 
 
 

กลุม่บรหิำรงำนบคุคล 

 

กลุม่อ ำนวยกำร 
 

โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน
ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแกน่ เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมนิผล และนเิทศกำรศกึษำ 

 
 

กลุม่นโยบำยและแผน 
 
 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร              
ทำงกำรศึกษำ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

กลุม่สง่เสริมทำงไกลฯ 

 
 

กลุม่เครือขำ่ย 10 กลุม่ 

กลุม่สง่เสริมกำรจดักำรศกึษำ 
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กำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นมำตรกำรจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูและ                

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำน โดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ         
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล  เ พ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว  เกิดควำมอิสระ                       
ในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ                    
มีขวัญและก ำลังใจ น ำไปสู่กำรบริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำรแบบ              
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
สนองตอบ ควำมต้องกำรของหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติภำรกิจที่รับผิดชอบ  
ให้เกิดผลส ำเร็จตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ  โดยยึดมั่น 
ในระเบียบวินัย จรรยำบรรณ อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 

4. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนได้มำตรฐำนวิชำชีพ ได้รับกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

 

 

 

 

วัฒนธรรมองคก์ร 
“ยิ้มงำม ถำมไถ่ ใส่ใจบริกำร” 

 

แนวคดิ 
 

วตัถปุระสงค ์
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ส่วนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
 
 
ควำมเปน็มำ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ          
ที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553      
อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร   

สถำนทีต่ัง้ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 13  
ถนนศนูย์รำชกำร  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000  
โทร. 0-4324-6663 -5   โทรสำร 0–4323–6530  เว็ปไซต์ http://www.kkzone1.go.th/ 

เขตพื้นที่บรกิำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริกำรในกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนประกอบด้วย 3  อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองขอนแก่น อ ำเภอบ้ำนฝำง และอ ำเภอพระยืน ดังนี้ 
 

อ ำเภอ 
 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

 
ต ำบล 

 
หมูบ่ำ้น 

 

เทศบำล  
อบต. 

นคร เมอืง ต ำบล 

เมืองขอนแก่น 953.400 18 267 1 2 11 5 
บ้ำนฝำง 334.000 7 74 - - 6 2 
พระยืน 172.000 5 46 - - 4 2 

รวม   1,459.400 30 387 1 2 21 9 
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1.1 บรบิทดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลของเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ในรำชกิจจำนุ เบกษำ ณ วันที่  28 สิงหำคม 2561  
โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังนี้ 

 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

 1) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

 2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

 3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน  
ทีจ่ัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน  

ด้ำนกำรศึกษำ 
 11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้  

รับมอบหมำย 
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1.2 อ ำนำจหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบกลุม่บรหิำรงำนบคุคล 
(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออก 

จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน   

กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร

ประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดี 

ของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ 

ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 
 

 

งำน
ธรุกำร 

 

งำนวำงแผน
อัตรำก ำลงั               
และก ำหนด
ต ำแหนง่ 

 

กลุม่งำน
พัฒนำ

บุคลำกร 
 

งำนบ ำเหนจ็
ควำมชอบและ

ทะเบยีน
ประวตั ิ

 

งำนสรรหำ
และ           

บรรจุแตง่ตัง้ 
 

กลุ่ม
กฎหมำย
และคด ี

 

โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน              
กลุม่บรหิำรงำนบคุคล 
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งำนสรรหำและ           
บรรจุแตง่ตัง้ 

 

งำนบ ำเหนจ็ควำมชอบและ
ทะเบยีนประวตัิ 

 

กลุม่งำนพัฒนำบุคลำกร 
 

    งำนสรรหำและบรรจ ุ 
    งำนแตง่ตัง้ ยำ้ย โอนขำ้รำชกำรครู    
    และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

งำนธรุกำร 
 

งำนวำงแผนอัตรำก ำลงั               
และก ำหนดต ำแหนง่ 

 

   งำนวเิครำะห ์และวำงแผนอตัรำก ำลงั  
   งำนก ำหนดต ำแหนง่และวทิยฐำนะ 

     งำนบ ำเหนจ็ควำมชอบ  
  งำนทะเบยีนประวตั ิ 
  งำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ์  

  งำนฝึกอบรมพฒันำฯ                                
  งำนพัฒนำขำ้รำชกำรครูฯ      
งำนยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ  กำรลำศกึษำต่อ 
 
 
 
 
  
  

กลุม่กฎหมำยและคดี 
 

สง่เสริมสนบัสนนุกำรมวีนิยัและรกัษำวนิยั 
สบืสวน เกีย่วกบัเรื่องร้องเรยีน ฯลฯ 
  
  

    งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  

    งานจัดท าหนังสือราชการ    

    งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 

ขอบขำ่ย/ภำรกจิ 

กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
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นำยวรีะชำต ิ โสภำ 

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล 

ระดับช ำนำญกำร 

นำงสำววจิติร  มลูแวง 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำยวริะธรรม มำตยภ์ธูร 

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  
ระดับ ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงอรอนงค์  ศรชียั 

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  
ระดับ ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำววชริำ  ชืน่ใจ 

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  
ระดับ ช ำนำญกำร 

นำงอดุมลกัษณ ์ สรุยิะสกลุพงษ ์

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  
ระดับ ช ำนำญกำร 

นำงนฤมล  แหวะสอน 

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  
ระดับ ช ำนำญกำร 

นำงนิม่นวล  ศรวีงษร์ำช 

ต ำแหน่ง นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน  
 ระดับ ช ำนำญกำร 

นำงณฐัรนิยี ์ นำมสฐีำน 

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล  
ระดับ ช ำนำญกำร 

นำงกติตมิำ อนรุกัษอ์นกุลู 

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
ระดับ ช ำนำญงำน 

ท ำเนยีบบคุลำกรกลุม่บรหิำรงำนบคุคล 

นำงสำวสมฤด ี บญุเฉลยีว 

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 

 

 

นำงสำวทศันยี ์ เซน็หอม 

ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 4 

ดร.ภมูพิทัธ  เรอืงแหล ่

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
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ข้อมลูกำรบรหิำรงำนบุคคล 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562- 30 กันยำยน 2563) 
๑. ข้อมลูดำ้นอตัรำก ำลัง       
     อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 )            
    ๑.๑ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

 

           

 

 

 

  

ล ำดับ
ที ่

 
ต ำแหนง่ 

กรอบที ่
ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

วทิยฐำนะ จ ำนวน 
ไม่ม ี
วทิย
ฐำนะ 

ช ำนำญ  
กำร 

ช ำนำญ
กำร

พิเศษ 
เชีย่วชำญ 

ต ำแหนง่ที ่ 
มีคนครอง 

ต ำแหนง่
วำ่ง 

รวม 

1 ผอ.สถำนศึกษำ 158 0 3 122 2 127 31 158 

2 รอง ผอ.สถำนศึกษำ 14 0 4 9 0 13 1 14 
3 คร ู 1380 160 121 773 2 1056 50 1106 

4 ครูผู้ช่วย - 265 - - - 265 0 265 

5 ครูอัตรำจ้ำง - - - - - 31 0 31 

6 พนักงำนรำชกำร - - - - - 53 0 53 

 รวม 1552 425 128 904 4 1545 82 1627 

       1.2  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

               1.2.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ตำมมำตรำ 38 ค (1) 

ที ่ ต ำแหนง่ 
กรอบที ่
ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

วทิยฐำนะ ต ำแหนง่ 
ที่ม ี

คนครอง 

ต ำแหนง่ 
วำ่ง 

รวม 
 ไม่มวีทิย

ฐำนะ 
ช ำนำญ

กำร 
ช ำนำญ

กำรพเิศษ 
เชีย่วชำญ 

1 ผอ.สพท. 1 - - - 1 1 - 1 
2 รองผอ.สพท. 3 - - 3 - 3 - 3 
3 ศึกษำนิเทศก์ 22 - 2 18 1 21 - 21 
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                                                   1.2.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค (2) 

 
ล ำดับ

ที ่
ต ำแหนง่ 

กรอบที ่
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

จ ำนวน 
หมำยเหต ุต ำแหนง่ 

มีคนครอง 
ต ำแหนง่

วำ่ง  
รวม 

  ประเภททัว่ไป      
1 เจ้ำพนักงำนธุรกำร  10 4 2 6 ว่ำงไม่มีเงิน 
2 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  - - - -  
3 เจ้ำพนักงำนพัสดุ  - - - -  

รวม 10 4 2 6  
  ประเภทวชิำกำร      

1 นักจัดกำรงำนทั่วไป  6 6 0 6  
2 นักประชำสัมพันธ์  1 1 0 1  
3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี  9 7 2 9 ว่ำงไม่มีเงิน 
4 นักวิชำกำรพัสดุ 2 2 - 2  
5 นักทรัพยำกรบุคคล  9 9 - 9  
6 นิติกร 2 1 1 2  
7 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 6 7 - 7  
8 นักวิชำกำรศึกษำ 4 5 2 7 ว่ำงไม่มีเงิน 
9 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 3 2 1 3  

รวม 52 44 8 52  
  ในสถำนศึกษำ      

1 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 1 - 1  
2 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 2 2 - 2  
 รวม 55 47 8 55  
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อัตรำก ำลงัคร ู/ ปี ขำด / โรง เกนิ /โรง พอด ี/โรง รวม 
2560 -121/72 33/23 63 -98/158 
2561 -142/86 33/21 51 109/158 
2562 -114/73 33/21 64 -81/158 
2563 -62/47 74/34 77 12/158 

        (หมำยเหตุ : อัตรำก ำลังครูตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.) 
ค. จ ำนวนนักเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ล ำดับที ่ ระดบั จ ำนวน(คน) หมำยเหต ุ
  ก่อนประถมศึกษำ               

1 อนุบำล 1       659         
2 อนุบำล 2       1,789         
3 อนุบำล 3       2,081         

  รวม       4,529         
  ประถมศึกษำ               

1 ประถมศึกษำปีที่ 1     2,646         
2 ประถมศึกษำปีที่ 2     2,922         
3 ประถมศึกษำปีที่ 3     2,832         
4 ประถมศึกษำปีที่ 4     2,820         
5 ประถมศึกษำปีที่ 5     2,912         
6 ประถมศึกษำปีที่ 6     2,978         

  รวม       17,110         
  มัธยมศึกษำตอนต้น               

1 มัธยมศึกษำปีที่ 1     877         
2 มัธยมศึกษำปีที่ 2     782         
3 มัธยมศึกษำปีที่ 3     775         

  รวม       2,434         
  รวมทัง้สิน้       24,073         
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ส่วนที ่2 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำย 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

 
สนองนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”                 
ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้  

2.1  โครงกำรวำงแผนอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 
       ผลกำรด ำเนนิงำน 
       เชงิปรมิำณ 
          มีข้อมูลเกณฑ์อัตรำก ำลังเพ่ือใช้บริหำรอัตรำก ำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 156 โรงเรียน 
       เชงิคณุภำพ 
           1. สำมำรถน ำข้อมูลอัตรำก ำลังไปก ำหนดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร 
ในสังกัดได้อย่ำงเหมำะสม 
           2. สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้วำงแผนผลิตครูให้ตรงกับควำมขำดแคลนในแต่ละพ้ืนที่ได้ 
อย่ำงเหมำะสม 
           3. สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลังต ำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำรแต่ละปีเพ่ือให้เกิดคุณภำพ 
และประสิทธิภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  ปัญหำและอปุสรรค 
          กำรได้รับจัดสรรต ำแหน่งและอัตรำที่เกษียณอำยุรำชกำรจำกต้นสังกัดน้อยกว่ำต ำแหน่งที่เกษียณ 
ท ำให้ขำดแคลนอัตรำก ำลังครูในภำพรวม 
2.2  โครงกำรกำรสรรหำ บรรจุแตง่ตั้ง ยำ้ย โอน กำรสอบคัดเลือกและเกลีย่อตัรำก ำลังข้ำรำชกำร                 
     และลกูจ้ำงทุกประเภท 
 ผลกำรด ำเนนิงำน 
       เชงิปรมิำณ 
          มีจ ำนวนผู้สอบคัดเลือกผ่ำนในต ำแหน่งครูขำดแคลนในวิกฤตและพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร จ ำนวน 54 รำย 
       เชงิคณุภำพ 
          โรงเรียนมีอัตรำก ำลังครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร และครูวิกฤตปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน ท ำให้โรงเรียน 
มีบุคลำกรท ำหน้ำที่สอนเกิดคณุภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ิมประสิทธผิลและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนสูงขึ้น 

 ปัญหำและอปุสรรค 
          ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังมีจ ำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนอัตรำก ำลัง
ครูและบุคลำกร 
2.3 กำรคดัเลอืกบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่อตัรำจำ้งผูป้ฏบิัตงิำนใหร้ำชกำร 
 ผลกำรด ำเนนิงำน 
         เชงิปรมิำณ 
           มีจ ำนวนผู้สอบคัดเลือกผ่ำนในต ำแหน่งครูขำดแคลนในวิกฤตและพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร จ ำนวน 54 รำย 
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         เชงิคณุภำพ 
           โรงเรียนมีอัตรำก ำลังครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร และครูวิกฤตปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน ท ำให้โรงเรียนมี
บุคลำกรท ำหน้ำที่สอนเกิดคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ิมประสิทธิผลและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนสูงขึ้น 

 ปัญหำและอปุสรรค 
          ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังมีจ ำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรและควำมขำดแคลนอัตรำก ำลัง
ครูและบุคลำกร 

 แนวทำงแก้ไข 
          กำรได้รับจัดสรรอัตรำก ำลังเพ่ิมในต ำแหน่งอัตรำว่ำง จำกหน่วยงำนหลัก 
2.4 โครงกำรกำรพฒันำและเสรมิสร้ำงกำรปฏบิัตงิำนในหนำ้ที ่ต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 
 ผลกำรด ำเนนิงำน 
       เชงิปรมิำณ 
         ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
เข้ำร่วมโครงกำร  133  คน 
      เชงิคณุภำพ 
          1.ข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง มีศักยภำพ และสำมำรถ 
ดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          2. ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำรของกำรบริกำรที่ดี และสำมำรถ
น ำควำมรู้ไปปรับปรุงในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดได้เป็นอย่ำงดี 
         3. ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรมีทักษะและมีแนวคิดสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและ
ให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
        4. บุคลกำรทำงกำรศึกษำได้เพ่ิมพูนประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนมำปรับใช้ ประโยชน์ 
ในกำรปฏิบัติงำน ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
        5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะอันจะส่งผลต่อ 
กำรพัฒนำองค์กร สู่ควำมเป็นเลิศ 
  ปัญหำและอปุสรรค 
        1. ระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำน มีระยะเวลำที่จ ำกัด 
        2. ช่วงเวลำไม่เหมำะสม  เนื่องจำกเป็นฤดูฝน ไม่สะดวกในกำรเดินทำง  และกำรศึกษำดูงำน 
       3. ยำนพำหนะที่ใช้คุณภำพไม่ได้มำตรฐำน 
2.5 โครงกำรประกวดรำงวลัทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 ผลกำรด ำเนนิงำน 
       เชงิปรมิำณ 
          ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำได้รับรำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ          
ค่ำเป้ำหมำย 7 รำย 
       เชงิคณุภำพ 
          ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน          
และได้รับกำรเชิดชูเกียรติ 
  ปัญหำและอปุสรรค 
         จ ำกัดช่วงระยะเวลำกำรพัฒนำ 
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2.6 โครงกำรพฒันำสมรรถนะลกูจ้ำงประจ ำ และลูกจำ้งชัว่ครำวส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 1     
 ผลกำรด ำเนนิงำน 
       เชงิปรมิำณ 
         ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 140 คน 
       เชงิคณุภำพ 
          1. ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวได้รับกำรสร้ำงเสริมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
          2. ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเรื่องปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง  
ตรงตำมระเบียบและข้อกฎหมำย 
          3. ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว  เกิดควำมรักควำมสำมัคคีภำยในองค์กำร 
           4. ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชัว่ครำว  เกิดจิตส ำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนำองค์กำร 
ให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 
  ปัญหำและอปุสรรค 

1. กำรประชำสัมพันธ์ 
2. กำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
3. จ ำกัดช่วงระยะเวลำกำรพัฒนำ 

2.7  โครงกำรเสริมสรำ้งศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแกน่ เขต 1 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
        เชงิปรมิำณ     
          มีผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1 จ ำนวน 32 รำย คิดเป็นร้อยละ  41.03%  ของบุคลำกรทั้งหมดในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1 
       เชงิคณุภำพ 
           1. เพื่อให้บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง  มีศักยภำพ  และสำมำรถดึงศักยภำพ
ของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           2. เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำรของกำรบริกำรที่ดี  และสำมำรถ 
น ำควำมรู้  ไปปรับปรุงในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดได้เป็นอย่ำงดี 
          3. ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกทักษะ  และร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำรูปแบบ 
กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
          4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน 
          5. เพื่อศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศท่ีประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
          6. เพ่ือเสริมสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นหนึ่ง 
  ปัญหำและอปุสรรค 
         สถำนที่ศึกษำดูงำนมีระยะทำงไกล  เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำง  เนื่องจำกอำยุโดยเฉลี่ย 
ของบุคลำกร ในส ำนักงำน 50 ปีขึ้นไป  ไม่สำมำรถเดินทำงไกลได้  บำงท่ำนมีโรคประจ ำตัว   
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2.8 กำรจดัโครงกำร/กจิกรรม ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
ที ่ ว.ด.ป. กิจกรรม รำยละเอยีด 
๑.  16 มกรำคม 2563 พิธีงำนวันครูจังหวัด

ขอนแก่น ครั้งที่ 64 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
พร้อมด้วยผู้บริหำรกำรศึกษำ, ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ร่วมพิธีงำนวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 “โลกก้ำวไกล ครูไทยก้ำวทัน 
สร้ำงสรรค์คุณภำพเด็กไทย”  วัตถุประสงค์ เพื่อ
ร ำลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ และเพ่ือยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครูที่ผลงำนดีเด่น โดยมี  
นำยวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธำนในพิธีฯ มีผู้ร่วมงำน 
จ ำนวน 2,000 คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

๒.  27 มิถุนำยน 2563 สรรหำและเลือกสรร
พนักงำนรำชกำร 
ต ำแหน่งครูผู้สอน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรสรรหำและเลือก 
สรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตำมประกำศอัตรำ
ว่ำง จ ำนวน 13 ต ำแหน่ง (6 วิชำเอก)   
ณ สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

๓.  31 กรกฎำคม 2563 มอบเกียรติบัตรให้ 
แก่สถำนศึกษำที่มี
ผลงำนดีเด่น 

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
เป็นประธำนกำรประชุมตำมโครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และกำรประชุม
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ผู้เข้ำร่วม
จ ำนวน 170 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำร
กำรศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่
สถำนศึกษำท่ีมีผลงำนดีเด่น, ผลสอบ NT และ  
O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ พร้อมรับฟังบรรยำย
พิเศษ จำก ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่ำชัย   
อดีตศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น และ  
ดร.พิษณุ  ตุลสุข อดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ณ ห้องประชุมวิว แม่น้ ำโขง  
โรงแรมฟอร์จูนริมโขง จังหวัดนครพนม 
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ที ่ ว.ด.ป. กิจกรรม รำยละเอยีด 
๔.  1 กันยำยน 2563  กำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลกร 
ทำงกำรศึกษำ 
ก่อนแต่งตั้ง  
ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
เป็นประธำนในพิธีเปิดและปฐมนิเทศ ในกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะท่ี 2  
กำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง (Authentic Learning) 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มีผู้เขำ้ร่วมพัฒนำ  
จ ำนวน 15 คน ระหว่ำงวันที่ 1-15 กันยำยน 
563 รวม  15 วัน ณ ห้องประชุม  
ดร.มังกร - ประภำ ภักดิ์โพธิ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

๕.  2 กันยำยน 2563  กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลกร 
ทำงกำรศึกษำ 
ก่อนแต่งตั้ง  
ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  โดยมี นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 กล่ำวรำยงำน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำก่อน
แต่งตั้งได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ  
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม สำมำรถน ำกำรพัฒนำ
หลักสูตร พัฒนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และงำนวิจัยมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและควำมก้ำวหน้ำ 
แก่รำชกำรต่อไป ระยะเวลำในกำรพัฒนำ 
ระหว่ำงวันที่ 2 – 20 กันยำยน 2563  
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  จ ำนวน 76 คน   
ณ ห้องประชุมโรงแรมวีวิช อ ำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
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ที ่ ว.ด.ป. กิจกรรม รำยละเอยีด 
๖.  17 กันยำยน 2563 โครงกำรส่งเสริม

สร้ำงคุณภำพ 
และคุณค่ำชีวิต
ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำ  
ที่เกษียณอำยุ
รำชกำร  
ประจ ำปี 2563 

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
เป็นประธำนในกำรจัดงำนโครงกำรส่งเสริม 
สร้ำงคุณภำพและคุณค่ำชีวิตข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร   
ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 135 คน วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตระหนักและให้ควำมส ำคัญแก่ผู้จะเกษียณ 
อำยุรำชกำรที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ 
ท ำให้เกิดประโยชน์คณำนุประกำรแก่ทำง
รำชกำร ณ หอประชุม 72 ปี 
ดร.ประภำ  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

๗.  17 กันยำยน 2563 งำน “เชิดชูปูชนีย์” 
แด่ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 
2563 

ดร.อัมพร  พินะสำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
เ ป็ นประธ ำน ในงำน  “ เชิ ดชู ปู ชนี ย์ ”  แด่ ผู้
เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี  2563 โดยมี  
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
กล่ำวต้อนรับ พร้อมด้วย นำยธนวรรธน์ ธนะค ำมำ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 84  ในนำม
ประธำนชมรมผู้บริหำรข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัด สพป.ขอนแก่น    เขต 1 
กล่ำวรำยงำน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ควำมส ำคัญแก่
ผู้จะเกษียณอำยุรำชกำรที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย 
ควำมเอำใจใส่ ท ำให้เกิดประโยชน์คณำนุประกำร 
แก่ทำงรำชกำร มีผู้ ที่ จะเกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 135 คน  ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กำญจนำภิเษก อ ำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนที ่3 สรปุ อภิปรำยผล และขอ้เสนอแนะเชงินโยบำย 
 
 
3.1 กำรด ำเนินงำนบรหิำรงำนบุคคล  ของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 1 

กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับกำร 
บริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำย ภำรกิจ 
หน้ำที่โดยปฏิบัติงำนตำมแนวปฏิบัติ กฎหมำย พระรำชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยและตำมก ำหนดระยะเวลำ และได้ด ำเนินกำรตำมกลุ่มงำนเสนอเรื่องเพ่ือน ำเสนอคณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด และ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งสำมำรถสรุปรำยละเอียดผลกำรปฏิบัติงำน ต่ำง ๆ 
ดังนี้  
1.  กลุ่มงำนธรุกำร  

1.1 งำนสำรบรรณ  
                ผลกำรด ำเนนิงำน/ผลส ำเรจ็  
                เชงิปรมิำณ 

1) กำรรับหนังสือรำชกำรจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน จ ำนวน   4.679   ครั้ง  
                     2) กำรส่งหนังสือรำชกำรจำกภำยในและภำยนอกหน่วยงำน จ ำนวน    1,543  ครั้ง  
                     3) กำรจัดท ำหนังสือรำชกำร จ ำนวน    2,465      ครั้ง  

เชงิคณุภำพ  
จำกกำรด ำเนินกำร รับ – ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคลท ำให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบสำมำรถปฏิบัติงำนได้แล้วเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ 
มีประโยชน์ต่อทำงรำชกำรสูงสุด ได้อ ำนวยควำมสะดวกผู้มำติดต่อรำชกำร และด ำเนินกำรจัดเตรียมกำรประชุม
ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เมื่อมีกำรจัดประชุม (อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม)  

1.2  กำรประสำน กำรเวยีนแจ้งเรื่องเพื่อทรำบและกำรประชำสมัพนัธ ์ 
ผลกำรด ำเนินงำน/ผลส ำเร็จ  
เชงิปรมิำณ  
มีกำรประสำนงำน เวียนแจ้งเรื่องเพ่ือทรำบและประชำสัมพันธ์ จำนวน 153 ครั้ง  
เชงิคณุภำพ 

                      กำรประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งในกำรด ำเนินงำน 
และกำรจัดกิจกรรมมีควำมรำบรื่น สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน งำนบรรลุเป้ำหมำย ทุกฝ่ำย 
พึงพอใจและให้ควำมร่วมมือ 
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2.กลุ่มงำนวำงแผนอตัรำก ำลงัและก ำหนดต ำแหนง่ 
             2.1 งำนวำงแผนอตัรำก ำลัง 
               ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เกลี่ยอัตรำก ำลังโดยกำรตัดโอน ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวิชำเอกในกำรบรรจุและ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูของสถำนศึกษำ ในรอบปี พ.ศ.2563 ที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง จ ำนวน 
ครัง้ รำย/อัตรำ 

2 กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

4 174 

1 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 2 
กฎหมำย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีเ่กีย่วข้อง  
                1. มำตรำ 43  ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำยตรวจสอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้ 
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เหมำะสมในกรณีที่หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน 
คุณภำพของงำนของต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งใดที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
เปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำยพิจำรณำปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งนั้นใหม่ให้
เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   
               2.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2555    
      3. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2551  
      4. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560             
                    เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  
  2.2  งำนก ำหนดต ำแหน่งและวทิยฐำนะ 
           ได้ด ำเนินกำรเสนอขอให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ในรอบปี พ.ศ.2563 ที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 
ที ่  

เรื่อง 
จ ำนวน 

ครั้ง รำย/อัตรำ 
1 กำรให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร 6 32 
2 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 4 12 
3 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 1 1 

กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง  
                1. มำตรำ 54 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547 ก ำหนดว่ำ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใดและกำรเลื่อนเป็น  
วิทยฐำนะใด ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะตำมมำตรำ 42 ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึง 
ควำมประพฤติ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ประสบกำรณ์ คุณภำพกำรปฏิบัติงำน  
ควำมช ำนำญ  ควำมเชี่ยวชำญ ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรเรียน กำรสอน ตำมหลักเกณฑ์  
และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   
                2. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 7 ประกอบ ข้อ 8 (1) ก ำหนดให้ในแต่ละจังหวัด 
มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดนั้นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
แห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
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                3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อน  
วิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒  
                4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลงำนดีเด่นที่ 
ประสพผลส ำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  
ทุกต ำแหน่ง  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๖   
                5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ
และ เลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐    
                 6. มำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำจได้รับเงินเพิ่ม ส ำหรับ
ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำมระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี    
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  
                   7. ข้อ 13 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 
2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  
                   8 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร พ.ศ. 2556 ตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/257  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2556    
3 .กลุ่มงำนสรรหำ บรรจุและแตง่ตั้ง 

กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขอนแก่นเขต 1 ได้ด ำเนินกำรสรรหำ โดยมีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกำรตัดโอน
ต ำแหน่ง และอัตรำเงินเดือน, กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรอบ
ปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำดังนี้ 

 
 

ที ่
 

เรื่อง 
จ ำนวน 

ครัง้ รำย/อัตรำ 
1 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 1.1 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 2 20 

1.2 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน 1 69 
1.3 ศึกษำนิเทศก์ 2 4 

2 กำรย้ำยต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ38 ค.(2) 2 2 
3 กำรเลื่อนระดับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค(2) 1 1 
4 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ำรงต ำแหน่งครู 
10 131 

5 กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งครู 

3 47 

6 กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลำออกจำกรำชกำร 15 16 

7 กำรบรรจุและแต่งตั้งขำ้รำชกำรครู ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 6 267 
8 กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ผำ่นกำรคัดเลือกให้ด ำต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 1 9 
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กฎหมำย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีเ่กีย่วข้อง   
                ๑. มำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรสอบแข่งขันได้ หรือกำรสอบแข่งขันอำจท ำให้ไม่ได้บุคคลต้องตำมประสงค์ของทำงรำชกำร อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อำจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดย 
วิธีอ่ืนได้ ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.  
                 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำมหนังสือส ำนักงำน     
ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ และตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐    
                 3. มำตรำ ๑๙ (๔) และมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/ว ๓๓  ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๐    
                4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์      
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓๓             
ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๐    
                5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัด เลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ 
กำรคัดเลือก ในบัญชีอ่ืน ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๑      
                6. มำตรำ ๑๙ (๔) และมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗   
                7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘  
ลงวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
                8. มำตรำ ๕๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดว่ำ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดไปด ำรง
ต ำแหน่ง ในหน่วยงำนกำรศึกษำอ่ืนภำยในส่วนรำชกำรหรือภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือต่ำงเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  ต้องได้รับอนุมัติจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ประสงค์ย้ำย
และผู้รับย้ำย แล้วแต่กรณี และให้สถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เสนอควำมเห็นประกอบกำร
พิจำรณำของอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.  ตั้งพิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรผู้นั้นต่อไป   
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                9. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560  ข้อ 8 (1) ก ำหนดให้อ ำนำจหน้ำที่ของ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. ข้อ 9 ก ำหนดให้ กศจ. เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ตำมข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือ
กลั่นกรองงำนให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนด  
วิทยฐำนะหรือกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
                 10. หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมหนังสือ 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๓   
                 11. ค ำอธิบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร               
ตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๙๖๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓   
                  12. กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                 
และกำรย้ำย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ื นตำม
มำตรำ 38 ค. (๒)   
                  13. มำตรำ 57 ก ำหนดว่ำ “กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครู                 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำม ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด           
ถูกพักใช้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้นั้นอำจถูกเปลี่ยน
ต ำแหน่งหรือย้ำยตำมวรรคหนึ่งได้ เว้นแต่ ถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนในกรณีอ่ืน
ตำมมำตรำ 119” มำตรำ 59 วรรคสำม ก ำหนดว่ำ “กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือไปบรรจุและ
แต่งตั้ง ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องได้รับอนุมัติจำก ก.ค.ศ. แต่ถ้ำเป็น
กำรย้ำยไปแต่งตั้ง ในต ำแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้ก ำหนด จะกระท ำได้เมื่อ ก.ค.ศ. ก ำหนดต ำแหน่งแล้ว   
                  14. มำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว  8 ลงวันที่ 10 
พฤษภำคม 2556  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปบรรจุและแต่ง ตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 
กันยำยน 2560   
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4. กลุ่มงำนบ ำเหนจ็ควำมชอบและทะเบยีนประวตัิ 
4.1 งำนบ ำเหนจ็ควำมชอบ 
  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือ

เลื่อนเงินเดือน ได้น ำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส ำนักงำน ก.ค.ศ.ก ำหนด และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ก ำหนดไว้  ให้กำรเลื่อนเงินเดือนได้ปีละ 2 ครั้ ง คือ ครั้ งที่  1 (1 เมษำน )                                       
ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลำคม )  และได้สรุปกำรเลื่อนเงินเดือนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

 
 

ที ่
 

เรื่อง 
จ ำนวน 

ครัง้ รำย/อัตรำ 
1 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1              

( 1 เมษำยน 2563 ) , ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลำคม 2563 ) 
1.1 กลุ่มท่ี 1 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 , คศ.2      

และ คศ.3 
2.2 กลุ่มท่ี 2 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.4 

 
 

2 
 

2 

 
 

2,931 
 

8 

2 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง        
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

2 88 

3 เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  2 101 
4 เลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 1 52 

 

กฎหมำย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีเ่กีย่วข้อง   
                ๑. มำตรำ ๗๒ มำตรำ ๗๓ มำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
                2. ข้อ 7 ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนำคม 
2560     
                3. ข้อ 13 ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 
2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร   
                4. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      
                5. กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕61      
                6. กฎ ก.ค.ศ. วำ่ด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำ หรือ
ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ หรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
                7. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม      



 
 

 

25 

               8. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘   
เรื่อง พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘     
               9.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561     
               10. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562   
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
               11. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562   
เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
               12. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษำยน 2562   
เรื่อง กำรได้รับเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ         
 

4.2 งำนทะเบยีนประวตัิ 
  งำนทะเบียนประวัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดท ำ ดูแล รักษำ ประวัติข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เช่น กำรตรวจสอบประวัติ กำรขอหนังสือรับรอง กำรขอมีบัตรประจ ำตัว กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และงำนอ่ืน ๆ ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

 
 

ที ่
 

เรื่อง 
จ ำนวน 

ครัง้ รำย/อัตรำ 
1 กำรขอส ำเนำทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 924 924 
2 กำรขอหนังสือรับรอง 106 106 
3 กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 399 399 
4 กำรขอเปลี่ยนแปลงประวัติใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 14 14 
5. กำรจัดท ำแฟ้มประวัติและก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วยกรณีบรรจุใหม่ 6 267 
6 กำรจัดท ำประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกรณี

เกษียณอำยุรำชกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
1 135 

7 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี 2563 1 174 
 

กฎหมำยและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกำรจดัท ำทะเบยีนประวตั ิ 
1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                     
2. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0232/ว 6 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2518 เรื่อง กำรพิจำรณำ 
    ปรับปรุงสมุดประวัติข้ำรำชกำร                                                                                                               
3. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และแฟ้ม 
    ประวัติข้ำรำชกำร  
4. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2518 เรื่อง คู่มือกำรจัดท ำ ก.พ.7  
    แบบใหม่  
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5. ระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บรักษำ ก.พ.7 พ.ศ. 2522  
6. หนังสือส ำนักงำน ก.ค. ที่ ศธ 1502/38067 ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2526  
7. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยระบบทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2555  
8. ข้อก ำหนดตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ข้ำรำชกำรครูและ  
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

5. กลุม่กฎหมำยและคด ี

            กลุ่มกฎหมำยและคด ีใหป้ฏบิตังิำนขึ้นตรงกบัผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ และ                         
มีอ ำนำจหนำ้ที ่ดงัตอ่ไปนี้ 
          (ก) ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
          (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
          (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
          (ง) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
          (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
          (ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
          (ช) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
          (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วจิัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดีของรัฐ 
          (ญ) ปฏิบตัิงำนร่วมกับหรือสนับสนนุกำรปฏบิัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
 3.1.2 เชงิคุณภำพ 
  ปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล กล่ำวคือ ได้ด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ ซึ่งได้ด ำเนินกำรครบ 
ตำมบทบำท สรุปเป็นเชิงคุณภำพ ดังนี้  
 3.1.2.1 วำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับ
นโยบำยปัญหำและควำมต้องกำร 
  1) จัดท ำฐำนข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร อัตรำก ำลังขำด/เกิน วุฒิกำรศึกษำ  ควำมถนัด  ควำมสำมำรถ
พิเศษ  ปัญหำบุคลำกร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  
   2) ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำก ำลังครู  มีแผนอัตรำก ำลังครูที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
ครบถ้วน สำมำรถน ำไปวำงแผนพัฒนำและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัดโดยใช้โปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 
 3.1.2.2 สรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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     1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แจ้งควำมประสงค์ขอย้ำย โอน ไว้ตำมปฏิทิน  
สำยผู้บริหำรและสำยผู้สอน 
     2) แต่งตั้งกรรมกำรให้คะแนนองค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     4) น ำเสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     5) ออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับกำรพิจำรณำให้ย้ำยด ำรงต ำแหน่งครูโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 โดยด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และประกำศ กศจ.  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เรื่อง รำยละเอียดองค์ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้สอนในหน่วยงำนกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38                           
ก(1) ครูผู้ช่วย และ  (2) ครู   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
 3.1.2.3 พัฒนำ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ สอดคล้อง
กับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็น และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ ในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  1) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร กำรมอบเกียรติบัตร ในโอกำสที่บุคลำกร
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น, ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีจรรยำบรรณดีเด่นตำมโครงกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  2) ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรสนับสนุนในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  และสนับสนุนให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลดีเด่นในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับภำคประเทศ  

3.2  อภปิรำยผล 
 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรจัดระบบกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดหรือ
พัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำร รักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้ 
 3.2.1  กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด สำมำรถก ำหนดได้ทั้งนโยบำยทั่วไป 
และนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล และได้แปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด
สัมฤทธิผลด้วยกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เกลี่ยอัตรำก ำลังโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรวำงแผนก ำหนดเวลำกำรท ำงำนตำมกิจกรรมกำรบริหำร  
งำนบุคคล รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวิชำเอกในกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูของสถำนศึกษำ 
บริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ  
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 3.2.2 กำรให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ระเบียบ กฎหมำย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติกำรสรรหำบุคคล บรรจุ 
และแต่งตั้ง ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
 3.2.3 กำรให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ด ำ เนินกำรเสนอประเด็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พิจำรณำตำมระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล 
 3.2.4 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำรและกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรก่อนก ำหนด ได้น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และ
กำรร้องทุกข์ได้ถูกต้องตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ  
 3.2.5 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่อง  
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3.2.6 กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ  
 3.2.7 กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้จัดท ำและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในหน่วยงำนกำรศึกษำ ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรอบและทิศทำงกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำบุคลำกร ตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
 

3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 3.3.1 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลตำมคุณสมบัติและสมรรถนะของต ำแหน่งที่ต้องกำ ร 
(Recruitment and selection) ในสำยงำนหรือต ำแหน่งต่ำงๆ นั้น ควรใช้องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยพิจำรณำได้ว่ำ บุคคลที่จะเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ควรจะมีคุณสมบัติ ควำมรู้  ควำมสำมำรถและ
สมรรถนะอย่ำงไร ระดับไหนถึงจะเหมำะสมกับต ำแหน่งงำนนั้นๆ และควรมีกำรชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจถึง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร สรรหำและคัดเลือก กับผู้ที่มีควำมประสงค์ที่จะรับกำรสรรหำหรือคัดเลือกด้วย 
 ส ำหรับกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล เพ่ือย้ำยให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรใช้ข้อมูล 
ด้ำนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) จำก 
2 องค์คณะบุคคล ได้แก่  1) คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 2) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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 3.3.2 กำรวำงแผนฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกร (Training need & development plan) ควรใช้
องค์ประกอบของ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional 
Competency) เป็นเครื่องมือช่วยก ำหนดทิศทำงควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรแต่ละคน เพ่ือ
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละต ำแหน่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะมีมำตรฐำนให้ผู้บังคับบัญชำใช้วัดผล  
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรแต่ละคนนั้นว่ำมีควำมสำมำรถหรือทักษะเป็นพิเศษทำงด้ำนใด หรือยังขำด  
หรืออ่อนในด้ำนใด จ ำเป็นต้องพัฒนำอย่ำงไร จะเป็นกำรช่วยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรได้ตรง
เป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น  
 3.3.3 กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร และกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งในระดับ
บริหำร (Career plan & succession plan) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำ 
สำยงำน (Functional Competency) จะเป็นเครื่องมือช่วยท ำให้หน่วยงำนสำมำรถทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
ของบุคลำกรที่มีอยู่ และสำมำรถทรำบถึงทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยในอนำคตของบุคลำกรแต่ละ
คน ท ำให้หน่วยงำนสำมำรถพัฒนำหรือเตรียมบุคลำกรให้พร้อมส ำหรับต ำแหน่งใหม่ โดยกำรพัฒนำทักษะที่ยัง
ขำดซึ่งจะช่วยให้องค์กรและบุคลำกรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันได้  
 จำกกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องนั้นควรมี  
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) ในสถำนศึกษำทุกแห่ง ซึ่งหมำยถึงกำรรวบรวมควำมรู้ที่
ข้ำรำชกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำมีอยู่ สู่กำรปฏิบัติ โดยควำมรู้นั้น เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ เจตคติ
ในกำรท ำงำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนและพฤติกรรมกำรท ำงำนของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงำนเรื่องเดียวกันหรือ
คนละเรื่องแล้วประชุมหรือสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เมื่อรวบรวมแล้ว
ก็มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้มำวิเครำะห์ (Analysis) สังเครำะห์ (Synthesis) หรือจัดระบบใหม่ เพ่ือสร้ำงเป็นองค์
ควำมรู้ใหม่ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็นปัญหำของกันและกัน มีกำรจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่ำงเป็นระบบ  
เพ่ือน ำไปสู่กำรยอมรับในกฎกติกำของสถำนศึกษำที่ทุกคนยอมรับ แล้วน ำมำเผยแพร่ควำมรู้เพ่ือ ให้เกิดกำร 
ต่อยอดควำมรู้หรือสร้ำงประโยชน์จำกควำมรู้และน ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถำนศึกษำ 
รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงต่อหน่วยงำนอื่นได้ 
 3.3.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (Performance appraisal) สมรรถนะหลัก  
(Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) จะมีควำมเกี่ยวโยงกับ 
กำรเลื่อนต ำแหน่งภำยในหน่วยงำน ตลอดจนสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพัฒนำ
บุคลำกรโดยผลกำรประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้สะท้อนให้บุคลำกรทั้งองค์กรได้รับทรำบถึงสมรรถนะของตัวบุคลำกร
เองและสมรรถนะโดยรวมขององค์กร เพ่ือน ำไปใช้วำงแผนด ำเนินกำรขององค์กรต่อไปในอนำคต 
 3.3.5  กำรให้ค่ำตอบแทน (Compensation) และกำรบริหำรค่ำตอบแทน จะช่วยกระตุ้นให้บุคลำกร 
มีควำมกระตือรือร้นมำกขึ้น และส่งผลต่อภำพรวมสมรรถนะของหน่วยงำน เนื่องจำกผู้ที่มีสมรรถนะสูงจะได้รับ
ค่ำตอบแทนที่มำกกว่ำ ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสมรรถนะของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้ยังส่งผลให้องค์กรสำมำรถบริหำรควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยอำศัยสิ่งจูงใจได้มำกข้ึน 
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3.4 บทสรุป 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นองค์กรกลำงในกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 156 โรงเรียน มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 2,058 คน นักเรียน 24,073  คน  กลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 5 ภำรกิจหลัก ได้แก่ 

ภำรกิจที่ 1 งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ภำรกิจที่ 2 งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
ภำรกิจที ่3 กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
ภำรกิจที่ 4 งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
ภำรกิจที่ 5 งำนพัฒนำบุคลำกร 

  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้คุณภำพของผู้เรียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำย ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรที่
ก ำหนดกลุ่มบริหำรงำนบุคคลจึงยึดหลักในกำรบริหำรงำนโดยกำรกระจำยอ ำนำจ ใช้ระบบคุณธรรมตำมหลัก
ธรรมำภิบำลเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบกับบุคลำกรภำยในกลุ่มทุกคนมีคุณภำพ  
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจิตอำสำในกำรให้บริกำร โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ มีกำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนครอบคลุมภำรกิจ 
งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทุกงำนอย่ำ งเป็นระบบ เช่น ฐำนข้อมูล P- Obec, HRMS ข้อมูล  
10 มิถุนำยน และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์  กำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำน 
ในรูปแบบขององค์คณะบุคคล เน้นกำรมีส่วนร่วม มีควำมโปร่งใสในข้อมูล มีควำมเป็นธรรม ตรวจสอบได้  
มีกำรจัดระบบให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว มีควำมเสมอ
ภำค มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีที่หลำกหลำย เช่น กำร Coaching  
กำรสอนงำน กำรฝึกอบรมกำรศึกษำต่อ กำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ โดยด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพ่ือให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
(Functional Competency) เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Worker) ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกโดยเฉพำะยุคแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Based Society) และสังคมข่ำวสำร (Information Society) 
  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส่งผลให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สูงขึ้น งำนถูกต้อง รวดเร็ว ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีกำรกระท ำผิดวินัยและมีปัญหำในกำรร้องเรียนน้อยลง  แสดงว่ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจที่ได้รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กิจกรรมพธิงีำนวนัครจูงัหวดัขอนแก่น ครัง้ที ่64 ประจ ำปี พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสรรหำและเลอืกสรรพนกังำนรำชกำร ต ำแหนง่ครผููส้อน 
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พธิมีอบเกยีรติบตัรใหแ้กส่ถำนศึกษำทีม่ผีลงำนดเีดน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบคุลกรทำงกำรศกึษำกอ่นแตง่ตัง้  
ใหด้ ำรงต ำแหนง่รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
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กำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบคุลกรทำงกำรศกึษำกอ่นแตง่ตัง้  
ใหด้ ำรงต ำแหนง่รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 
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โครงกำรสง่เสรมิสรำ้งคณุภำพและคณุคำ่ชวีติขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ  
และลกูจำ้งประจ ำ ทีเ่กษยีณอำยรุำชกำร ประจ ำป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

งำน  “เชิดชูปูชนีย์” แด่ผู้เกษียณอำยรุำชกำร ประจ ำปี 2563 
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เอกสำรอำ้งองิ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 (2563), แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2563 ขอนแก่น : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 (2563) รำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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คณะท ำงำน 

ที่ปรกึษำ  
๑.  นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๒.  นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๓.  นำงประภำกรณ์  ภูขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๔.  นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

คณะท ำงำน 
๑.  นำงสำววิจิตร  มูลแวง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๒.  นำยวิระธรรม  มำตย์ภูธร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
๓.  นำงอรอนงค์  ศรีชัย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
๔.  นำงอุดมลักษณ์ สุริยสกุลพงศ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๕.  นำยวีระชำติ  โสภำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๖.  นำงสำววชิรำ  ชื่นใจ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๗.  นำงณัฐรินีย์ นำมสีฐำน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๘.  นำงนฤมล   แหวะสอน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๙.  นำงสำวนพภำภรณ์  ตุงไธสง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
๑๐.  นำงนิ่มนวล   ศรีวงษ์รำช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
๑๑.  นำงกิตติมำ  อนุรักษ์อนุกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
๑๒.  นำงสำวทัศนีย์  เซ็นหอม พนักงำนธุรกำร 4 
๑๓.  นำงสำวสมฤดี  บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

ออกแบบปก รปูเล่มกรำฟฟคิ 
 นำงสำวสมฤดี  บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

ประสำนกำรพมิพ ์
 นำงธฤษวรรณ   แสนธิ นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำร 

บรรณำธิกำรกิจ 
๑.  นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๒.  นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๓.  นำงสำววิจิตร  มูลแวง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๔.  นำยวิระธรรม  มำตย์ภูธร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
๕.  นำงอรอนงค์  ศรีชัย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
๖.  นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 


