
การด าเนนิงานและผลการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าที่ 

ข้อมูลทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เกิดขึ้นจำกกำรปรับเปลี่ยนโครงสรำ้ง

กำรบริหำรงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ. 2542 และ

พระรำชบัญญัติระเบียบบริห ำรร ำชกำร กระทรวงศกึษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี

อ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญ คือ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำสำระหลักสูตรกำรศึกษำให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร และจัดให้มรีะบบ

ประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำร่วมกับสถำนศกึษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น 

เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 13 ถนนศูนย์รำชกำร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ครอบคลุมพืน้ที่ 3 อ ำเภอ พืน้ที่ 1,459,378 ต ำร ำงกิโลเมตร ประกอบด้วย อ ำเภอเมืองขอนแก่น 

อ ำเภอบ้ำนฝำง และอ ำเภอพระยนื โทรศัพท์ 0 -4324 -6663 -5 โทรสำร.0-4323-6530 เว็บไซต์ 

www.kkzone1.go.th. มีสภำพภูมิศำสตร์เป็นศูนย์กลำงควำมเจรญิของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน

แบ่งภำระงำนออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่ม

นิเทศ ตดิต ำมและประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ และหนว่ยตรวจสอบภำยใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีจ านวนสถานศึกษาและ

นักเรยีนในสังกัด จ าแนกได้ดังน้ี จ านวนสถานศึกษาในสังกัด 158 โรงเรยีน 

1.1 บริบทด้านการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่  

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่ก ำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหนว่ยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำรเขตพืน้ที่กำรศกึษำตำมมำตรำ 38 แหง่พระรำชบัญญัติกำรศกึษำแหง่ช ำติ พ.ศ.2542 

และมำตรำ 37 แหง่พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร พ.ศ.2546 และมี

อ ำนำจหน้ำที่ดังนี้  

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำ ให้

สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศกึษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน และควำม

ต้องกำรท้องถิ่น 

2. วเิครำะหก์ำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหนว่ยงำนในเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำ และแจ้งก ำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับใหห้นว่ยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 

ตรวจสอบ ติดต ำมกำรใชจ้่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  

3. ประสำน สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำ  

4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศกึษำขั้นพืน้ฐำนในเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำ  

5. ศึกษำ วเิครำะห์ วจิัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำ  

6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อสง่เสริม สนับสนุน กำรจัด

และพัฒนำกำรศกึษำในเขตพืน้ที่ก ำรศกึษำ  

7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำและประเมินผลสถำนศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำ  

8. ประสำน สง่เสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กร

วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำย  

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศกึษำในเขตพื้นที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำ  

10. ประสำน ส่งเสริม ก ำรด ำเนนิงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศกึษำ  

11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผูแ้ทนกระทรวงศกึษำธิกำรในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำ  

12.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำ ที่มไิด้ระบุให้เป็นหนำ้ที่

ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรอืปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 



1.3 ข้อมูลด้านอัตรากาลัง  

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง จ ำแนกได้ ดังนี้ 

ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1. ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง         

 
อัตรำก ำลังขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศกึษำ      

 
ก.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ       

ที่ ต ำแหน่ง 

กรอบที่ วิทยฐำนะ จ ำนวน 

รวม 
ก.ค.ศ. ไม่ม ี

ช ำนำญกำร 

ช ำนำญกำร 

เชี่ยวชำญ 

ต ำแหน่ง

ม ี
ต ำแหน่ง 

ก ำหนด 
วิทย

ฐำนะ 
พิเศษ คนครอง ว่ำง 

1 ผอ.สถำนศกึษำ 158   3 138   141 17 158 

2 รอง ผอ.สถำนศกึษำ 13   1 4   5 8 13 

3 ครู 1122 87 118 915 2 1122   1122 

4 ครูผูช่้วย 106 106       106   106 

5 ครูอัตรำจำ้ง 11         7 4 11 

6 พนักงำนรำชกำร 45         39 6 45 

  รวม 1455 193 122 1057 2 1420 35 1455 

 
 



 ข. ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ      

 
ข(1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่มใีบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ตำม มำตรำ 38 ค(1)    

ที ่ ต ำแหน่ง 

กรอบที่ วิทยฐำนะ 
ต ำแหน่ง

ม ี
  

รวม 
ก.ค.ศ. ไม่ม ี

ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร 

เชี่ยวชำญ 
ที่ม ี ต ำแหน่ง 

ก ำหนด วิทยฐำนะ พิเศษ คนครอง ว่ำง 

1 ผอ.สพท. 1     1   1   1 

2 รอง ผอ.สพท. 9     5   5 4 9 

3 ศกึษำนิเทศก์ 22   1 15 1 17   17 

  รวม 32 0 1 21 1 23 4 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำก ำลังครู / ปี ขำด / โรง เกิน / โรง พอดี / โรง รวม 

2559 -74/43 79/53 66 5 

2560 -121/72 33/23 63 -88/158 

2561 -142/86 33/21 51 -109/158 

2562 -114/73 38/21 64 -76/158 

2563         



 

การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษา รวมทั้งก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบรหิารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กาหนด  

ข(2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำมมำตรำ 

38 ค(2)    

ที ่ ต ำแหน่ง 

กรอบที่ จ ำนวน 

หมำยเหตุ ก.ค.ศ. ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
รวม 

ก ำหนด มีคนครอง ว่ำง 

  ประเภททั่วไป           

1 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 10 3 7 10 ว่ำงไม่มเีงิน 7 

2 เจ้ำพนักงำนกำรเงนิและบัญชี 0 0 0 0   

3 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 0 0 0 0   

  รวม 10 3 7 10   

  ประเภทวิชำกำร           

1 นักจัดกำรงำนทั่วไป 5 6 0 6   

2 นักประชำสัมพันธ์ 1 1 0 1   

3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 9 5 4 9 ว่ำงไม่มเีงิน 2 

4 นักวิชำกำรพัสดุ 2 2 0 2   

5 นักทรัพยำกรบุคคล 9 9 1 10   

6 นิตกิร 2 2 0 2   

7 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 6 7 0 7   

8 นักวิชำกำรศกึษำ 5 5 1 6   

9 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 3 2 1 3   

  รวม 42 39 7 46   

  ในสถำนศกึษำ           

1 เจ้ำพนักงำนกำรเงนิและบัญชี 1 1 0 1   

2 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 2 1 1 2   

  รวม 3 2 1 3   



2.1.1 นโยบายทั่วไป 

2.1.1.1 การปฏิบัติงานหรือการบริหารงานในเรื่องใดที่สามารถก ำหนดเป็นปฏิทินได้ ให้ส ำนักงำนเขต

พืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำร  

2.1.1.2 สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำน

ตลอดจนด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ทรำบวัน เวลำ ในกำรด ำเนินกำร  

2.1.1.3 บริหำรนโยบำยตำมบทบำทและหนำ้ที่โดยเน้นควำมถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยหลักเกณฑแ์ละ

วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด รวดเร็วตรงเวลำ เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

2.1.1.4 ประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนในอ ำนำจและหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสมแห่งวำระและโอกำส  

 

2.1.2 นโยบายการบรหิารงานบุคคล  

2.1.2.1 เร่งรัด ตดิต ำมและตรวจสอบกำรจัดท ำข้อมูลอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรครู  

และบุคคลำกรทำงกำรศกึษำเพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้ ตลอดจนกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังให้เป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์และเป็นธรรม  

2.1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศกึษำจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศกึษำ ทั้งดำ้น  

ปริมำณและคุณภำพใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละควำมตอ้งกำร  

2.1.2.3 สร้ำงหลักเกณฑ์กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้  

สถำนศกึษำในสังกัดทุกแห่ง มอีัตรำก ำลังในสัดส่วนที่ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรศกึษำ  

2.1.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมีควำมก้ำวหน้ำ  

ทำงวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะทุกต ำแหน่ง  

2.1.2.5 ก ำกับ ติดตำม กำรประเมินให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ในเขตพื้นที่  

กำรศกึษำมีวทิยฐำนะช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิเศษ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.

ก ำหนด  

2.1.2.6 ให้มกีำรสร้ำงหลักเกณฑ์กำรย้ำย กำรคัดเลือก วิธีกำรและหลักสูตรในกำรคัดเลือก  

บุคคลหรือขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำต ำแหน่งต่ำงๆ ด้วยควำมบริสุทธิ์และเป็นธรรม ตลอดจนให้สอดคล้องกับ

เจตนำรมณ์แห่งพระรำชกฤษฎีกำ วำ่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546  

2.1.2.7 ให้มกีำรจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อให้กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือนข้ำรำชกำร  

ครูและบุคลำกรท ำงกำรศกึษำต ำแหนง่ต่ำง ๆ มคีวำมเหมำะสมและเป็นธรรม  

2.1.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีำรจัดท ำข้อมูลสว่นบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  

ทำงกำรศึกษำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ได้ถูกต้อง รวดเร็ว แมน่ย ำ  



2.1.2.9 ก ำกับและติดตามให้ส ำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดส่งเอกสาร

ตา่ง ๆ เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการด ำเนินการทางวินัย ออกจากราชการ อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาให้ศกึษาธิการจังหวัดขอนแก่น ด ำเนนิการ เว้นแต่มีข้อยกเว้นอื่น 

โดยค ำนึงถึงการคุ้มครองพยานบุคคล และเพื่อประโยชน์แหง่ความยุติธรรม  

2.1.2.10 ก ำกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ทุกคนมใีบอนุญาตประกอบวิชำชีพ และ

พัฒนาวิชำชีพและจรรยำบรรณ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ 

ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ  

2.1.2.11 ก ำหนดนโยบำยอื่นเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขนโยบำยนี้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ  

และหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถำนกำรณ์  

2.1.2.12 ก ำกับ ตดิตำมกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อน ำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

ปรับปรุง วำงแผนและพัฒนำงำนใหเ้กิดประโยชน์กับบุคลำกรและหนว่ยงำน รวมทั้งขจัดขอ้ขัดแย้งใน

หนว่ยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนนิงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล  ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

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    

 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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 ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน 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 

 



การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ 

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 

 

 

การด าเนินการทางวนัิย  การออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ 

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 

 

 

 



  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เสริมสร้างขวัญก ำลังใจ การจัดสวัสดิการและการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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 กรณีที่มีควำมจ 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 ำวเข้ำสู่วัยเกษียณอำยุรำชกำร 

โดยได้ท ำกิจกรรมกำรปัจฉิมนเิทศ ท ำบุญตักบำตร พิธีบำยศรีสูข่วัญ และมอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก 

เป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจยกย่องเชดิชูเกียรติ และอนุรักษ์สบืสำนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม ผูเ้กษียณ

เกิดควำมภำคภูมใิจข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำร่วมแสดงค ำรวะมุฑิตำจิต  

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ได้จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำใน

เขตพื้นที ่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้  

เรื่องทีจ่ัดท ำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

ฐำนขอ้มูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(พ.ศ. 2562-2564)    

แผนพัฒนำอัตรำก ำลัง 3 ปี    

 

 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

เรื่องทีจ่ัดท ำ 
จ ำนวน 

ครั้ง เรื่อง รำย 

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562-2563 กำรบริหำรงำนบุคคล    

 

 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ไม่อยู่ในอ ำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงาน ส ำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1  

ไม่มเีรื่องที่ไม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของหน่วยงำน น ำเสนอศึกษำธกิำรจังหวัดขอนแก่น  

 

การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.น้ีกฎหมายอื่นหรอืตามที่ก.ค.ศ. มอบหมาย 

ในปีงบประมาณ 2562-2563  

ก.ค.ศ.ไม่ได้มอบหมำยใหส้ ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติหน้ำที่

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

2547  

 

 

 



ส่วนที่ 3 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

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

เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีส่ำมำรถน 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 

 

เชิงคุณภาพ  

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   

การบรหิารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด ำเนินกำร  

1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในด้ำนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

2) มีและใช้แผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  

3) ก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

ส่งผลใหส้ถำนศกึษำที่มปีัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจ ำนวน 

ลดลง  

ใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งผลดตี่อ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำได้ด ำเนินกำรดังนี้  

1) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

2) ใช้รูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่สอดคล้องกับนโยบำยและตอบสนองตอ่

ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของเขตพืน้ที่กำรศกึษำและสถำนศกึษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

มีควำมก้ ำวหน้ำ ทำงด้ำนวิชำกำร และได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผูเ้รียนได้รับกำรพัฒนำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ สมรรถนะส ำคัญในกำรที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีนับเป็นกำรปูพืน้ฐำนที่ดี

ส ำหรับนักเรียนที่จะประกอบอำชีพในอนำคต  

 

 

 

 

 



อภิปรายผล  

ดังได้กล่ำวแล้วเพื่อเป็นกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่ 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สถำนศกึษำและผูส้นใจขอ้มูลเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนบุคคล สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศจำกรำยงำนฉบับนีไ้ปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในกำรก ำหนดหรือพัฒนำหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรรักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำร

บริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งจำกผลกำร

ด ำเนนิงำนสำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี ้ 

การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำใน

เขตพื้นทีก่ำรศกึษำรวมทั้งก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหนง่และเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับนโยบำย 

กำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 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  

การให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

ได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรระเบียบ กฎหมำย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติกำรสรรหำ

บุคคลถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหำรกำรศกึษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ได้ด ำเนินกำรน ำเสนอ ประเด็นกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ผูบ้ริหำรกำรศกึษำและข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ซึ่งน ำเสนอท ำได้ชัดเจน สำมำรถประสำนและท ำควำมเข้ำใจได้กับทุกฝ่ำยที่

เกี่ยวข้อง และ ได้อย่ำงเป็นธรรม ตำมระบบคุณธรรมและ หลักธรรมำภิบำล โดยไม่มีขอ้ร้องเรียน  

การด ำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ 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  

การก ำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา 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  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล ตำมคุณสมบัติและสมรรถนะของต ำแหนง่ที่ต้องกำร (Recruitment 

and selection) ในสำยงำนหรอืต ำแหนง่ต่ำงๆ นัน้ ควรใช้องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) และ สมรรถนะประจ ำสำยงำน ( Functional Competency ) ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วย

พจิำรณำได้ว่ำ บุคคลที่จะเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งต่างๆ ควรจะมีคุณสมบัติ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และ

สมรรถนะอย่างไร ระดับไหนถึงจะเหมำะสมกับ ต ำแหน่งงำนนั้นๆ และควรมีกำรชี้แจง 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 ปฏิบัติงำนในแต่ละต 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 กำรรวบรวมควำมรูท้ีข่้ำรำชกำร ครูและผูบ้ริหำร

สถำนศกึษำมีอยู่ สูก่ำรปฏิบัติโดยควำมรูน้ั้นเป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้เจตคติในกำรท 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 ำเนินกำรขององค์กำรตอ่ไปในอนำคต  

กำรให้คำ่ตอบแทน (Compensation) และกำรบริหำรค่ำตอบแทน จะช่วยกระตุ้นให้บุคลำกรมีควำม

กระตอืรอืร้นมำกขึ้นและส่งผลตอ่ภำพรวมสมรรถนะของหน่วยงำน เนื่องจำกผู้ที่มีสมรรถนะสูงจะได้รับ

คา่ตอบแทนที่มำกกว่ำซึ่งจะท ำให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเองใหสู้งยิ่งขึน้ 

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 ปี, กำร

จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยำว และกำรเลื่อนขัน้เงนิเดือน ด้วยระบบ ก.พ.7 



อิเล็คทรอนิกส์ นอกจำกนั้นยังได้จัดท ำวำรสำรกำรบริหำรงำนบุคคลอิเล็คทรอนิกส์ในลักษณะของ E-Book 

เพื่อกำรสื่อสำรให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำรงำน 

บุคคลที่ถูกต้อง และเป็นกำรส่งเสริมกระตุ้นให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำได้มโีอกำสศึกษำ

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 กำรศกึษำดูงำนแลกเปลี่ยนประสบกำรณ ์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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