
การด ำเนนิงำนตำมนโยบำยบริหำรงำนบุคคล  ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

การด ำเนินงำนของสำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1  ที่ได้รับจำกกำร

ด ำเนินนโยบำย ที่ได้ก ำหนดไว้โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำกำลัง เกลี่ยอัตรำก ำลังโดยกำรตัดโอน 

ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดอืนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำร 

ก ำหนดวชิำเอกในกำรบรรจุและ แตง่ตั้งข้ำรำชกำรครูของสถำนศกึษำ ในรอบปีงบประมำณ 2562 – 

2563  ที่ผำนมำ ดังนี้  

เรื่องที่พิจำรณำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

1. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

    ทำงกำรศกึษำ 

   

1.1 กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดอืนข้ำรำชกำรครู 5  54 

2. กำรให้ข้ำรำชกำรครูมวีิทยฐำนะช ำนำญกำร 8  31 

3. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมีวทิยฐำนะช ำนำญกำร

พิเศษ 

4  4 

4. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมีวทิยฐำนะเชี่ยวชำญ 1  1 

5. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ    

5.1 กำรย้ำยผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ 2  20 

5.2 กำรย้ำยข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน 1  69 

 

 จำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ท ำให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลซึ่งได้น ำวงจรคุณภำพ (PDCA) ของ เดมิ่ง มำประยุกต์ใช้ ดังนี้  

1) กำรวำงแผน( PLAN ) ด้วยกำรแตง่ตั้งคณะท ำงำน/ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนจัดท ำแผน

อัตรำก ำลัง 3 ปี  

2) กำรปฏิบัติตำมแผน ( DO ) ด้วยกำรแจง้ส ำรวจอัตรำก ำลัง ปี 2563 - 2565 ของทุก

โรงเรียนในสังกัด และ เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน แจ้งจัดสรรอัตรำก ำลังหรอืคืน

อัตรำก ำลังให้เขตพื้นที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำสำมำรถด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังตำมเงื่อนไขทันที 

โดยน ำเสนอขออนุมัตใิช้อัตรำก ำลังต่อ ศธจ.ขอนแก่น และสำมำรถด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังและเกลี่ย

อัตรำก ำลังตอ่ไป  



3) กำรรวบรวมหลักฐำนและตรวจสอบ ( CHECK ) ด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลที่โรงเรียนกรอกแบบ

ส ำรวจข้อมูล/ วิเครำะหอ์ัตรำก ำลังเป็นรำยโรง  

4) กำรปรับปรุงขอ้มูล/จัดท ำรูปเล่มเอกสำร ( ACT ) ด้วยกำรกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำม

ครบถ้วน และพร้อมใชเ้พื่อเป็นฐำนในกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และรำยงำนกำร

บริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ภำยใต้กำรบริหำรอัตรำก ำลังตำมกรอบและทิศทำงของ

แผนพัฒนำอัตรำก ำลัง ท ำให้โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 

ขำดแคลนอัตรำก ำลังลดลงเป็นล ำดับ ดังนี้  

อัตรำก ำลัง / ปี ขำด / โรง เกิน /โรง พอดี/โรง 

2561 124/74 55/34 50 

2562 -142/86 33/21 51 

2563    

 

กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสรรหำ โดยมีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ

กำรตัดโอนต ำแหน่ง และอัตรำเงินเดอืน, กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ในรอบปีงบประมำณ 2562-2563 ที่ผำนมำ ดังนี้  

 

กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

1. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

     กรณีต ำแหน่งว่ำง 

5  54 

2. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ    

   2.1 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศกึษำ 2  20 

   2.2 ข้ำรำชกำรครสูำยผู้สอน 1  69 

   3.3 ศึกษำนิเทศก์ 2  4 

3. กำรย้ำยต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) 2  2 

4. กำรเลื่อนระดับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 38ค(2) 1  1 

5. กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 0  0 

 



กำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 

กำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศกึษำ ผูบ้ริหำร

กำรศกึษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดี

ควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศกึษำ ผูบ้ริหำรกำรศกึษำ ในหน่วยงำนกำรศกึษำ ในเขตพืน้ที่กำรศกึษำและ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำ

ขอนแก่น เขต 1 ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมด ีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

ผูบ้ริหำรกำรศกึษำหนว่ยงำนในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ  และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในเขต

พืน้ที่กำรศกึษำ ดังนี้  

กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

เลื่อนเงนิเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 2  1703 

 

 

กำรด ำเนินกำรทำงวนัิย  กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำร 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำร     

ด ำเนนิกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ

นีส้ ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร ทำงวินัย 

กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ ดังนี้ 

กลุ่มงำนกฏหมำยและคดี 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

1. พิจำรณำเห็นชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร  

กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ บุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

   

- กำรด ำเนินคดีปกครอง (กำรรอ้งทุกข์)    

- กำรด ำเนินกำรทำงวินัย    

2. พิจำรณำเห็นชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรกำรเกษียณอำยุรำชกำร    

- เกษียณอำยรุำชกำร 1  130 

 

 

 



  กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชดิชู

เกียรตขิ้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำได้ด ำเนินกำร สง่เสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญ

และก ำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชดิชูเกียรติข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพืน้ที่ กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 

ดังนี้  

เรื่องที่พิจำรณำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

กำรให้มวีิทยฐำนะและกำรเลื่อนวทิยฐำนะ    

ครูช ำนำญกำร 6  15 

ครูช ำนำญกำรพิเศษ 2  2 

ครูเชี่ยวชำญ 1  1 

กำรเลื่อนขัน้เงินเดือนครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 2  1703 

 

นอกจำกนี้ในปีงบประมำณ 2562- 2563  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำผูบ้ริหำรกำรศึกษำ ผูบ้ริหำร

สถำนศกึษำ ครูและบุคลำกร ทำงกำรศกึษำ บุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (1) (2)       

ตำมกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  ประกอบด้วย  

กิจกรรมที่ 1 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม

ย่อย ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1.1 โครงกำรคืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนอื่นที่ไม่จ ำเป็นและจัดให้มีบุคลำกรสำย

สนับสนุนกำรสอนใหเ้พียงพอ โดยใช้มำตรกำรย้ำย กำรตัดโอนและกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง ผลกำรด ำเนินงำน 

ได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น ข้อมูล P-bec , ข้อมูล 10 มิถนุำยน และข้อมูล 

HRMS ได้ครบสมบูรณ์  

กิจกรรมที่ 1.2 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ เพื่อเผยแพร่ใหส้ ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำทุกเขต  

กิจกรรมที่ 1.3 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังครู โดยใช้มำตรกำร กำรคัดเลือก กำรสรรหำ กำรย้ำย 

กำรตัดโอน และกำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง ผลกำรด ำเนินงำน ได้จัดท ำฐำนข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูสำย

ผูส้อนและสำยผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ จ ำนวน 20 คน  



กิจกรรมที่ 1.4 กำรประชุมกำรประเมินครูและผูบ้ริหำรสถำนศกึษำในกำรเลื่อนเงินเดือน ผลกำร

ด ำเนนิงำน ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ ปีงบประมำณละ 2 

ครั้ง (1 เมษำยน และ 1 ตุลำคม) และได้พัฒนำระบบกำรเลื่อนเงนิเดือนด้วยระบบ อิเล็คทรอนิกส์ครบทุก

ขั้นตอนครบ 100 % พัฒนำและปรับปรุงระบบ ก.ค.ศ.16 โดยใช้ระบบ Munti-User ครบ 100 %  

กิจกรรมที่ 1.5 กำรสอบคัดเลือก  

1.5.1 กำรสอบครูผูช่้วยตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เข้ำรับ

รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรอืเหตุพิเศษ

ตำม ว.16 /2557 (ว12 เดิม)  

1.5.2 กำรสอบคัดเลือกธุรกำรในโรงเรยีนตำมโครงกำรคืนครูใหน้ักเรียน ผลกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนนิกำรสอบครูผู้ช่วยตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็น

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มคีวำมจ ำเป็นหรอืเหตุพิเศษ ตำม ว.16 

/2557 (ว12 เดิม) มีอัตรำว่ำงที่จะบรรจุจ ำนวน 26 อัตรำ โดยได้ด ำเนินกำรครบถ้วนตำมกระบวนกำร

และ หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรอค ำสั่งจำกส ำนักงำนศกึษำธืกำร

จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมที่ 1.6 กำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ แก่ผู้

เกษียณอำยรุำชกำรปีงบประมำณ 2562-2563 ผลกำรด ำเนินงำน จัดประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้

และคุณภำพชีวติหลังเกษียณอำยรุำชกำร จ ำนวน 144 คน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

100 ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรทุกคนมีขวัญก ำลังใจและเตรียม ควำมพร้อมเพื่อก้ ำวเข้ำสู่วัยเกษียณอำยรุำชกำร 

โดยได้ท ำกิจกรรมกำรปัจฉิมนเิทศ ท ำบุญตักบำตร พิธีบำยศรีสูข่วัญ และมอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก 

เป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจยกย่องเชดิชูเกียรติ และอนุรักษ์สบืสำนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม ผูเ้กษียณ

เกิดควำมภำคภูมใิจข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำร่วมแสดงค ำรวะมุฑิตำจิต  

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ได้จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำใน

เขตพื้นที ่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้  

เรื่องทีจ่ัดท ำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

ฐำนขอ้มูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(พ.ศ. 2562-2564)    

แผนพัฒนำอัตรำก ำลัง 3 ปี    

 

 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบรหิำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ  

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

เรื่องทีจ่ัดท ำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562-2563 กำรบริหำรงำนบุคคล    

 

 

กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของผู้บริหำรของหน่วยงำน ส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1  

ไม่มเีรื่องที่ไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของหน่วยงำน น ำเสนอศึกษำธกิำรจังหวัดขอนแก่น  

 

กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.น้ีกฎหมำยอื่นหรอืตำมที่ก.ค.ศ. มอบหมำย 

ในปีงบประมำณ 2562-2563  

ก.ค.ศ.ไม่ได้มอบหมำยใหส้ ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติหน้ำที่

อื่นหรอืกฎหมำยอื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. 

2547  

 

 

 



ส่วนที่ 3 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

3.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำปีงบประมำณ 

2562-2563 ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำขึน้ภำยใต้บทบำท

ตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 23 ข้อ 

(8) ที่ก ำหนดให้เขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำ เพื่อเป็นกำรจัดระบบ กำรรำยงำน

เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศ

จำกรำยงำนฉบับนีไ้ปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดหรอืพัฒนำหลักเกณฑ์

และ วิธีกำรรักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล และพทิักษ์ระบบคุณธรรมของ

ข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

3.1.1 เชงิปริมำณ ปีงบประมำณ 2562-2563 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 1 มกีำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร บริหำรงำนบุคคล ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำน เชิงปริมำณ สรุป

ได้ดังนี ้ 

เรื่องทีจ่ัดท ำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

1 กำรให้มวีิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ    

    1.1 ครูช ำนำญกำร 6  15 

    1.2 ครูช ำนำญกำรพิเศษ 2  2 

    1.3 ครูเชี่ยวชำญ 1  1 

2 กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  

   ทำงกำรศกึษำ(ต ำแหนง่ว่ำง) 

5  54 

3 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 2  1703 

4 กำรพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัย     

     - กำรรอ้งทุกข์    

     - กำรด ำเนินกำรทำงวินัย    

5 กำรเลื่อนและแต่งตัง้บุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) 1  1 

6 กำรออกจำกรำชกำรเนื่องจำกเกษียณอำยรุำชกำร 1  130 

7 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ    

      7.1 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน 2  20 

      7.2 ข้ำรำชกำรครูสำยงำนบริหำรสถำนศกึษำ 1  69 



8 กำรให้ครูผู้ช่วยทีผ่่ำนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มด ำรงต ำแหนง่ครู 6  53 

9 แตง่ตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ 10  19 

 

เชิงคุณภำพ  

ปีงบประมำณ 2562 – 2563  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำร

บริหำรงำนบุคคลตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล กล่ำวคือ ได้

ด ำเนนิกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศกึษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำสูก่ำรเป็นมอือำชีพซึ่งได้ด ำเนินกำรตำม กฎหมำย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ของ ก.ค.ศ.อย่ำง

เคร่งครัด และส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สรุปเป็นเชงิคุณภำพ ดังนี้   

กำรบรหิำรอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ด ำเนินกำร  

1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในด้ำนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

2) มีและใช้แผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  

3) ก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

ส่งผลใหส้ถำนศกึษำที่มปีัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจ ำนวน 

ลดลง  

ใช้กระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งผลดตี่อ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำได้ด ำเนินกำรดังนี้  

1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

2) ใช้รูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่สอดคล้องกับนโยบำยและตอบสนองตอ่

ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของเขตพืน้ที่กำรศกึษำและสถำนศกึษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  

มีควำมก้ ำวหน้ำ ทำงด้ำนวิชำกำร และได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผูเ้รียนได้รับกำรพัฒนำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะส ำคัญในกำรที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีนับเป็นกำรปูพืน้ฐำนที่ดี

ส ำหรับนักเรียนที่จะประกอบอำชีพในอนำคต  

 

 

 

 

 



อภิปรำยผล  

ดังได้กล่ำวแล้วเพื่อเป็นกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่ 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศกึษำและผูส้นใจขอ้มูลเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนบุคคล สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศจำกรำยงำนฉบับนีไ้ปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในกำรก ำหนดหรือพัฒนำหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรรักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำร

บริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งจำกผลกำร

ด ำเนนิงำนสำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี ้ 

กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำใน

เขตพื้นทีก่ำรศกึษำรวมทั้งก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหนง่และเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย 

กำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดสำมำรถก ำหนดได้ทั้งนโยบำยทั่วไป

และนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล และได้แปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด

สัมฤทธิผล ด้วยกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เกลี่ยอัตรำก ำลังโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ กำรวำงแผน ก ำหนดเวลำกำรท ำงำนตำมกิจกรรมกำรบริหำร

งำนบุคคล รวมทั้งให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวิชำเอกในกำรบรรจ ุและแตง่ตั้งข้ำรำชกำรครูของ

สถำนศกึษำบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศกึษำ พัฒนำครูและ บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำสูก่ำรเป็นมอือำชีพ  

กำรให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        

ได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรระเบียบ กฎหมำย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติกำรสรรหำ

บุคคลถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

กำรให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ผูบ้ริหำรกำรศกึษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ได้ด ำเนินกำรน ำเสนอ ประเด็นกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ผูบ้ริหำรกำรศกึษำและข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ซึ่งน ำเสนอท ำได้ชัดเจน สำมำรถประสำนและท ำควำมเข้ำใจได้กับทุกฝ่ำยที่

เกี่ยวข้อง และ ได้อย่ำงเป็นธรรม ตำมระบบคุณธรรมและ หลักธรรมำภิบำล โดยไม่มีขอ้ร้องเรียน  

กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุรำชกำร ได้พิจำรณำกำร

ด ำเนนิกำรทำง วินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรรอ้งทุกข์ ได้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่ก ำหนด

ไว้ในพระรำชบัญญัติ  

 



กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่อง เชดิชู

เกียรตขิ้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ โดยส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น 

เขต 1 ได้รว่มกับสถำนศกึษำและหนว่ยงำนอื่น สง่เสริม สนับสนุน พัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรจัด

สวัสดกิำรและกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ดังรำยละเอียดที่ที่ปรำกฏ 

ในส่วนที่ 2  

กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล ตดิตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล ตลอด

ปีงบประมำณ 2562-2563  ซึ่งไม่มขี้อรอ้งเรียนใดๆ  

กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ได้จัดท ำและพัฒนำ

ฐำนข้อมูล ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เป็นกรอบและทิศทำงกำรบริหำรงำนบุคคลและ

พัฒนำบุคลำกร ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  

กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนบุคคล ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่นเขต1 ดังปรำกฏในรำยงำนฉบับนี ้ 

กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ประถมศึกษำ

ขอนแก่น เขต 1 ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของผูบ้ริหำรของหน่วยงำน  

กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้กฎหมำยอื่นหรือตำมที่ ก.ค.ศ. มอบหมำยใน 

ปีงบประมำณ 2562 ก.ค.ศ.ไม่ได้มอบหมำยใหส้ ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 

ปฏิบัติหน้ำที่อื่น หรอืกฎหมำยอื่นตำมที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ พ.ศ. 2547  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  

กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล ตำมคุณสมบัติและสมรรถนะของต ำแหนง่ที่ต้องกำร (Recruitment 

and selection) ในสำยงำนหรอืต ำแหนง่ต่ำงๆ นัน้ ควรใช้องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) และ สมรรถนะประจ ำสำยงำน ( Functional Competency ) ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วย

พจิำรณำได้ว่ำ บุคคลที่จะเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งต่างๆ ควรจะมีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

สมรรถนะอย่างไร ระดับไหนถึงจะเหมำะสมกับ ต ำแหน่งงำนนั้นๆ และควรมกีำรชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ ถึง

หลักเกณฑ์ วธิีกำร สรรหำและคัดเลือก กับผูท้ี่มคีวำมประสงค์ที่จะรับกำรสรรหำหรอืคัดเลือกด้วย 

ส ำหรับกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ำยใหด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรสถำนศกึษำควรใช้ขอ้มูลด้ำน 



สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) จำก 3 องค์

คณะบุคคล ได้แก่  

1) คณะกรรมกำรเขตพืน้ที่กำรศกึษำ  

2) คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กำรศกึษำ  

3) คณะอนุกรรมกำรศกึษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น (อ.ก.ศ.จ )ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยใหด้ ำรง

ต ำแหน่ง ผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ  

กำรวำงแผนฝกึอบรม และพัฒนำบุคลำกร (Training need & development plan) ควรใช้

องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional 

Competency) เป็นเครื่องมอืช่วยก ำหนดทิศทำงควำมต้องกำรในกำรฝกึอบรมพัฒนำบุคลำกรแต่ละคนเพื่อ

กำร ปฏิบัติงำนในแตล่ะต ำแหนง่ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพเพรำะมีมำตรฐำนให้ผูบ้ังคับบัญชำใช้วัดผลกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกรแต่ละคนนั้นว่ำมีควำมสำมำรถหรอืทักษะเป็นพิเศษทำงด้ำนใดหรอืยังขำดหรอือ่อน

ในด้ำนใดจ ำเป็นต้องพัฒนำอย่ำงไรจะเป็นกำรช่วยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรได้ตรงเป้ำหมำยมำก

ยิ่งขึ้น  

กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกร และกำรวำงแผนทดแทนต ำแหน่งในระดับบริหำร 

(Career plan & succession plan) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 

(Functional Competency) จะเป็นเครื่องมอืช่วยท ำให้หน่วยงำนสำมำรถทรำบถึงจุดแข็ง – จุดอ่อนของ

บุคลำกรที่มอียู่ และสำมำรถทรำบถึงทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหนง่เป้ำหมำยในอนำคตของบุคลำกรแต่ละ

คน ท ำให้หน่วยงำน สำมำรถพัฒนำหรอืเตรยีมบุคลำกรให้พร้อมส ำหรับต ำแหน่งใหมโ่ดยกำรพัฒนำทักษะ

ที่ยังขำดซึ่งจะช่วยใหอ้งค์กรและบุคลำกรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันได้ จำกกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศกึษำมำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องนั้น ควรมีกำร จัดกำรควำมรู้(Knowledge 

Management : KM) ในสถำนศกึษำทุกแห่ง ซึ่งหมำยถึง กำรรวบรวมควำมรูท้ี่ข้ำรำชกำร ครูและผูบ้ริหำร

สถำนศกึษำมีอยู่ สูก่ำรปฏิบัติโดยควำมรูน้ั้นเป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนรูเ้จตคติในกำรท ำงำน 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนและพฤติกรรมกำรท ำงำนของแตล่ะบุคคล ที่ปฏิบัติงำนเรื่องเดียวกันหรอืคนละ

เรื่องแล้วประชุมหรอืสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกันและกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เมื่อรวบรวมแล้วก็มี

กำรน ำควำมรูท้ี่ได้มำวิเครำะห ์(Analysis) สังเครำะห(์Synthesis) หรอืจัดระบบใหม่ เพื่อสร้ำงเป็นองค์

ควำมรูใ้หม่ ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็น ปัญหำของกันและกัน มีกำรจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่ ำงเป็นระบบ

เพื่อน ำไปสู่กำรยอมรับในกฎกติกำของสถำนศกึษำที ่ทุกคนยอมรับ แล้วน ำมำเผยแพร่ควำมรู้เพื่อใหเ้กิด

กำรตอ่ยอดควำมรูห้รอืสร้ำงประโยชนจ์ำกควำมรูแ้ละน ำไปปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สถำนศกึษำ รวมทั้งเป็นแบบอย่ ำงต่อหน่วยงำนอื่นได้  

 



กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (Performance appraisal) สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) และสมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) จะมีควำมเกี่ยวโยงกับกำรเลื่อน

ต ำแหน่งภำยในหนว่ยงำน ตลอดจนสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรพัฒนำ

บุคลำกรโดยผลกำรประเมินจะเป็นตัวบ่งชีส้ะท้อนให้บุคลำกรทั้งองค์กรได้รับทรำบถึงสมรรถนะของตัว

บุคลำกรเองและสมรรถนะโดยรวมขององค์กรเพื่อน ำไปใช้วำงแผนด ำเนินกำรขององค์กำรต่อไปในอนำคต  

กำรให้คำ่ตอบแทน (Compensation) และกำรบริหำรค่ำตอบแทน จะช่วยกระตุ้นให้บุคลำกรมีควำม

กระตอืรอืร้นมำกขึ้นและส่งผลตอ่ภำพรวมสมรรถนะของหน่วยงำน เนื่องจำกผู้ที่มีสมรรถนะสูงจะได้รับ

คา่ตอบแทนที่มำกกว่ำซึ่งจะท ำให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเองให้สูงยิ่งขึน้ 

นอกจำกนี้ ยังสง่ผลใหอ้งค์กรสำมำรถบริหำรควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยอำศัยสิ่งจูงใจได้มำกขึ้น  

 

บทสรุป  

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นองค์กรกลำงในกำรบริหำรงำน

บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในสังกัด จ ำนวน 158 โรงเรียน มีอัตรำก ำลัง

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ จ ำนวน ...............คน นักเรียน ..............คน กลุ่มบริหำรงำน

บุคคลมีหน้ำที่รับผดิชอบในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 ภำรกิจหลัก ได้แก่  

ภำรกิจที่ 1 งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

ภำรกิจที่ 2 งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง  

ภำรกิจที่ 3 งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  

ภำรกิจที่ 4 งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ  

ภำรกิจที่ 5 งำนพัฒนำบุคลำกร  

ภำรกิจที่ 6 งำนกฎหมำยและคดี 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในสังกัด ปฎิบัติงำนได้อย่ำงม ี

ประสิทธิภำพ อันจะส่งผลใหคุ้ณภำพของผูเ้รียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์เป ้ำหมำยตัวชี้วัดตำมหลักสูตรที่

ก ำหนดกลุ่มบริหำรงำนบุคคลจึงยึดหลักในกำรบริหำรงำนโดยกำรกระจำยอ ำนำจใช้ระบบคุณธรรมตำม

หลักธรรมำภิบำลเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบกับบุคลำกรภำยในกลุ่มทุกคนมี

คุณภำพ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีจติอำสำในกำรให้บริกำร โดยใช้เครื่องมอืเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำร

บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและสำรสนเทศในกำร บริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ มีกำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำน

ครอบคลุมภำรกิจงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทุกงำน อย่ำงเป็นระบบ เช่น ฐำนข้อมูล P- Obec , 

HRMS , ข้อมูล 10 มิถุนำยน, กำรจัดท ำ ก.ค.ศ. 16 ใหเ้ป็นปัจจุบัน, กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ป,ี กำร

จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยำว และกำรเลื่อนขัน้เงนิเดือน ด้วยระบบ ก.พ.7 



อิเล็คทรอนิกส์ นอกจำกนั้นยังได้จัดท ำวำรสำรกำรบริหำรงำนบุคคลอิเล็คทรอนิกส์ในลักษณะของ E-Book 

เพื่อกำรสื่อสำรให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรงำน 

บุคคลที่ถูกต้อง และเป็นกำรส่งเสริมกระตุ้นใหข้้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำได้มโีอกำสศึกษำ

ค้นคว้ำโดยผ่ำนสื่อที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมำณในกำรจัดพิมพ ์

ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ในกำรบริหำรงำนบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง กำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนในรูปขององค์

คณะบุคคลเน้นกำรมีสว่นร่วมมีควำมโปร่งใสในข้อมูล มีควำมเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีกำรจัดระบบ

ให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว มีควำมเสมอภำค มี

ประสิทธิภำพ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรอย่างเป็นระบบด้วยวิธีที่ หลำกหลำย เช่น กำร Coaching กำร

สอนงำน กำรฝกึอบรม กำรศกึษำต่อ กำรศกึษำดูงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ โดยด ำเนินกำรอย่ำง

ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ำสำย

งำน (Fuctional Competency) เพื่อให้เป็นบุคคลแหง่กำรเรียนรู้(Knowledge worker) ทันกับกำร 

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพำะยุคแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge Based Society)และสังคมข่ำวสำร 

(Information Society) ผลกำรด ำเนินงำนที่ผำนมำส่งผลให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำใน

สังกัด มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สูงขึน้ งำนถูกต้องรวดเร็ว ข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ มกีำร กระท ำผดิวินัยและมีปัญหำในกำรร้องเรียนน้อยลง แสดงว่ำกลุ่มบริหำรงำน

บุคคลได้ปฎิบัติงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
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