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กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๕ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 



ค ำน ำ 
ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 

มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และค าสั่งที่ 
11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ซึ่งก าหนดให้ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้  
ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
จึงได้จัดท ารายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ชัดเจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และบุคคลทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

พฤศจิกายน 2564 

กกกก 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

  

   

“ภายในปี พ.ศ.  2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
เป็นองค์กรชั้นน าระดับภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการ ที่มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้
แนวทางศาสตร์พระราชา” 

 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน 

ศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) 
2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ประชาชนวัยเรียนในการเข้าถึงการศึกษาและ 

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลาหลายสู่การเป็นมือ 

อาชีพ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการจัด 

การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใน 
รูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การ
เป็นมืออาชีพ 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าศาสตร์เป็นแนวทางในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

พันธกิจ (Missions) 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 

กก1ก 



 

 
1. เพ่ิมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

 
 

“น าสมัย ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม” 
 

แนวคิด 
 การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระใน การปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ 
น าไปสู่การบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล สนองตอบ ความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ 

ที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  

โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ (Strategies) 

ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

กก2ก 



 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมกฎหมายและคดี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

(กตปน.) 

 

โครงสรางการบริหารงาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ผอ.สพป. 

รอง ผอ.สพป. 

สถานศึกษา 

กลุมอํานวยการ กลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

ศนูยเครอืขายโรงเรียน 

17 ศูนย์

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กก3ก 



ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

ความเป็นมา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ดูแล ก ากับ และติดตาม การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ านวน 7 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอชุมแพ อ าเภอสีชมพู อ าเภอหนองเรือ อ าเภอภูเวียง อ าเภอเวียงเก่า อ าเภอหนองนาค า
และอ าเภอภูผาม่าน มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 255 โรงเรียน จ านวน 2 สาขา จ านวนนักเรียน 31,863 คน 
มีหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยองค์คณะบุคคล
รูปแบบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ที่ตั้งส านักงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมลิวรรณ  
ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ 043-312505  

เขตพื้นที่บริการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่ที่อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนของพ้ืนที่บริการ 7 อ าเภอ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
3,095 ตารางกิโลเมตร จ าแนกตามขนาดพ้ืนที่เป็นรายอ าเภอ  ดังนี้ 

1. อ าเภอชุมแพ  ขนาดพ้ืนที่ 510      ตารางกิโลเมตร 
2. อ าเภอภูผาม่าน  ขนาดพ้ืนที่ 284      ตารางกิโลเมตร 
3. อ าเภอภูเวียง  ขนาดพ้ืนที่ 621      ตารางกิโลเมตร 
4. อ าเภอเวียงเก่า  ขนาดพ้ืนที่ 286      ตารางกิโลเมตร 
5. อ าเภอหนองเรือ  ขนาดพ้ืนที่ 673      ตารางกิโลเมตร 
6. อ าเภอสีชมพู  ขนาดพ้ืนที่ 529      ตารางกิโลเมตร 
7. อ าเภอหนองนาค า ขนาดพ้ืนที่ 192      ตารางกิโลเมตร 
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โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 แบ่งส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พุทธศักราช 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 6  
แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 
แบ่งเพ่ิมเป็น 9 กลุ่มงาน 1 หน่วย ดังนี้ 

  1. กลุ่มอานวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
   10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ 
หน่วยงานใน เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 1. วางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่ง 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 3. วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก 

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             4. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน  
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 6. จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 7. ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร 

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 8. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ 
กลุ่มงานวางแผน 
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

กลุ่มงาน 
สรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง 

กลุ่มงานบ าเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัต ิ

โครงสร้างการบริหารงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ขอบข่าย/ภารกิจ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

งานธุรการ 

กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง 
และก าหนดต าแหน่ง 

กลุ่มงานสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ 

งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
จัดท าหนังสือราชการ 
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
 

งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตราก าลัง 
งานก าหนดต าแหน่งและวิทยาฐานะ 
 

งานสรรหาและบรรจุ 
งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

งานบ าเหน็จความชอบ 
งานทะเบียนประวัติ 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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       นายยงยุทธ พรหมแก้ว 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
       นายสุระพล สอนเสนา 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
       นายจีรมิตร แสงเดือน 
           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
       นายสิงหพลัฏฐ์ เทียมม่วง     นางจิรวรรณ โสภา             นางสาวนฤมล โสชารี 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 
        นางจรรยพร ตรีศาสตร์                    นางสุคนธ์ทิพย์ ฉัตรรักษา                   นางเบญจลักษณ์ นะสี 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 
      นางพรรณภา แสงพันธ์                           นางขวัญไพร ปาลี                       นางสาวอลิษา พานนนท์ 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                         พนักงานราชการ                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ข้อมูลการบริหารงานบคุคล 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 
1. ข้อมูลด้านอัตราก าลัง 
    อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
กรอบท่ี 
ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

วิทยฐานะ จ านวน 

ไม่มี 
วิทยฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ 

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ต าแหน่งท่ี 
มีคนครอง 

ต าแหน่ง 
ว่าง รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 255  4 180  184 71 255 
2 รอง ผอ.สถานศึกษา 16 1 3 11  15 1 16 
3 คร ู 2,012 361 216 1,023 1 1,601 111 1,712 
4 ครูผู้ช่วย - 300    300 - 300 
5 ครูอัตราจ้าง 35 35    35 - 35 
6 พนักงานราชการ 199 186    186 13 199 
 รวม 2,517 883 223 1,214 1 2,321 196 2,517 

 
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 38 ค. (1) 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
กรอบท่ี 
ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

วิทยฐานะ จ านวน 

ไม่มี 
วิทยฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ 

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ต าแหน่งท่ี 
มีคนครอง 

ต าแหน่ง 
ว่าง รวม 

1 ผอ.สพท. 1    1 1  1 
2 รอง ผอ.สพท. 3   3  3  3 
3 ศึกษานิเทศก์ 24  1 16  17 7 24 
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1.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)  

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่ง 
กรอบท่ี 
ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่งท่ี 
มีคนครอง 

ต าแหน่ง 
ว่าง รวม 

 ประเภทท่ัวไป      
1 เจ้าพนักงานธุรการ 10 4 3 7  
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
3 เจ้าพนักงานพัสดุ      

รวม      
 ประเภทวิชาการ      

1 นักจัดการงานทั่วไป 4 4  4  
2 นักประชาสัมพันธ์ 1 2  2  
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 9 5 4 9  
4 นักวิชาการพัสดุ 2 2  2  
5 นักทรัพยากรบุคคล 9 10 1 11  
6 นิติกร 2 2  2  
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 6  6  
8 นักวิชาการศึกษา 6 6 1 7  
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 2  2  

รวม 52 43 9 52  
 

 
 

อัตราก าลังครู/ปี ขาด/โรง เกิน/โรง พอดี/โรง รวม 
2561 9 100 149 258 
2562 51 56 151 258 
2563 50 68 138 256 
2564 208 17 30 255 

(หมายเหตุ : อัตราก าลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.) 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
ล าดับที่ 

 
ระดับ 

 
จ านวน (คน) 

 
หมายเหตุ 

 ก่อนประถม   
1 อนุบาล 3 ขวบ 565  
2 อนุบาล 1 2,549  
3 อนุบาล 2 2,825  

รวม 5,939  
 ประถมศึกษา   

1 ประถมศึกษาปีที่ 1 3,367  
2 ประถมศึกษาปีที่ 2 3,481  
3 ประถมศึกษาปีที่ 3 4,026  
4 ประถมศึกษาปีที่ 4 3,961  
5 ประถมศึกษาปีที่ 5 3,758  
6 ประถมศึกษาปีที่ 6 3,951  

รวม 22,544  
 มัธยมศึกษาตอนต้น   

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,131  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,164  
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,085  

รวม 3,380  
รวมทั้งสิ้น 31,863  
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงานตามนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.1 การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
      ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
      มีข้อมูลเกณฑ์อัตราก าลังเพ่ือใช้บริหารอัตราก าลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 255 โรงเรียน 
      เชิงคุณภาพ 
      ๑. สามารถน าข้อมูลอัตราก าลังไปก าหนดในการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสังกัดได้
อย่างเหมาะสม 
      2. สามารถน าข้อมูลไปใช้วางแผนผลิตครูให้ตรงกับความขาดแคลนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
      3. สามารถวางแผนอัตราก าลังต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการแต่ละปีเพ่ือให้เกิดคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน 
      ปัญหาและอุปสรรค 
      การได้รับจัดสรรต าแหน่งและอัตราที่เกษียณอายุราชการจากต้นสังกัดน้อยกว่าต าแหน่งที่เกษียณ ท าให้
ขาดแคลนอัตราก าลังครูในภาพรวม 
2.2 การปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ” ประจ าปี พ.ศ. 2564 
      ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
      ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ  
คิดเปน็ร้อยละ 100 
      เชิงคุณภาพ 
      ๑. ครูผู้ช่วยมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็นครูที่ดี 
      2. ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงาน 
      3. ครูผู้ช่วยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนในสถานศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
      ปัญหาและอุปสรรค 
      1. การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา 
      2. จ ากัดช่วงระยะเวลาการพัฒนา 
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2.3 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 
      ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
      ครูผู้ช่วยและคณะกรรมการประเมินของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 
      เชิงคุณภาพ 
      ๑. ครูผู้ช่วยมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเต็มที่เต็มเวลาลดภาระงานของครูผู้ช่วยที่นอกเหนือจาก
งานสอน 
      2. ประหยัดเวลาและงบประมาณการประเมินครูผู้ช่วย 
      3. ครูผู้ช่วยสามารถพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องมีผลงานเชิงประจักษ์และมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ มีเครอืข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทันสมัย 
      4. ครูผู้ช่วยและคณะกรรมการประเมินสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ปัญหาและอุปสรรค 
      1. การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา 
      2. จ ากัดช่วงระยะเวลาการพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 
3.1 การด าเนินงานบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ 
หน้าที่โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและตามก าหนดระยะเวลา และได้ด าเนินการตามกลุ่มงานเสนอเรื่องเพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ต่างๆ 
ดังนี้ 
1. กลุ่มงานธุรการ 
    1.1 งานสารบรรณ 
          ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
          เชิงปริมาณ 

1) การรับหนังสือราชการจากภายในและภายนอกหน่วยงาน จ านวน 11,093 ครั้ง 
2) การส่งหนังสือราชการจากภายในและภายนอกหน่วยงาน จ านวน 4,211 ครั้ง 
3) การจัดท าหนังสือราชการ จ านวน 4,211 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
จากการด าเนินการ รับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของเจ้าหน้าที่ธุรการ 

กลุ่มบริหารงานงานบุคคลท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลา  
มีประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ได้อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ และด าเนินการจัดเตรียมการ
ประชุมของกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อมีการประชุม 
    1.2 การประสาน การเวียนแจ้งเรื่องเพื่อทราบและการประชาสัมพันธ์ 
          ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
          เชิงปริมาณ 
           มีการประสานงาน เวียนแจ้งเรื่องเพ่ือทราบและการประชาสัมพันธ์ จ านวน 19 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
          การประสานงานกลุ่มอ่ืนในส านักงาน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ งในการด าเนินงานและการจัด
กิจกรรมมีความราบรื่น สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน งานบรรลุเป้าหมาย ทุกฝ่ายพึงพอใจและให้
ความร่วมมือ 
2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
    2.1 งานวางแผนอัตราก าลัง 
    ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง เกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอน ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการก าหนดวิชาเอกในการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการครูของสถานศึกษา ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 
1 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 177 
2 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 68 
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
      1. มาตรา 43 ให้ ก.ค.ศ.  หรือ ผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงานคุณภาพ
ของงานของต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดที่ ก.ค. ศ. ก าหนด เปลี่ยนแปลงไป 
ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 
      3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 
      4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
    ได้ด าเนินการเสนอขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 
1 การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะช านาญการ 7 39 
2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 1 4 
3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ - - 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
      1. มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ประกอบ ข้อ 8 (1) ก าหนดให้ในแต่ละ
จังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดนั้นตามที่กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว17 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 
      4. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกต าแหน่ง  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 
      5. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ และ  
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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      6. มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิม ส าหรับการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
      7. ข้อ 13 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
      8. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/257 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2556 
3. กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
    การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ได้ด าเนินการสรรหา โดยมีการย้ายข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาการตัดโอน
ต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบ
ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 
1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 1.1 ข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา 1 23 

1.2 ข้าราชการครูสายผู้สอน 2 86 
1.3 ศึกษานิเทศก ์ 1 1 

2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 3 3 
3 การเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 1 1 
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ต าแหน่งครูผู้ช่วย  5 77 
5 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ต าแหน่ง 

ครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู 
5 88 

6 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งคร ู

175 175 

7 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 10 10 
8 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 1 1 
9 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย 8 87 

10 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 14 
11 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 19 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
      1. มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดว่า ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุ พิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถด าเนินการ
สอบแข่งขันได้ หรือสอบแข่งขันอาจท าให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
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      2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลา
รกทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.6/ ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 
ว13 ลงวันที่5 พฤษภา 2560 
      3. มาตรา 19 (4) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547  
      4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2560 
      5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2562 
      6. มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่ง ในหน่วยงาน
การศึกษาอ่ืนภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องได้รับอนุมัติ
จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 
และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป 
      7. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 8 (1) ก าหนดให้อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ข้อ 9 ก าหนดให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 
2 เอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือวิทยาฐานะหรือ
การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา 
      8. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 
      9. ค าอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ 961 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
      10. การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
      11. มาตรา 57 ก าหนดว่า “การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาครูและบุคลารกทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยน
ต าแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้ เว้นแต่ ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอ่ืน 
ตามมาตรา 119” มาตรา 59 วรรคสาม ก าหนดว่า “การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการ
ย้ายไปแต่งตั้ง ในต าแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้ก าหนด จะกระท าได้เมื่อ ก.ค.ศ. ก าหนดต าแหน่งแล้ว” 
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      12. มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    4.1 งานบ าเหน็จความชอบ 
    การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้พิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 
1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  
- กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
- กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
- กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
- กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4   

 
1 
 
 

1 

 
2,107 

 
 

2,137 

2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 
 

1 
1 

 
 

43 
44 

3 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 

 
1 
1 

 
80 
80 

4 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 188 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ข้อ 7 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560  
3. ข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 

 

กก17
ก 



6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือ ต่ ากว่า 
ขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ ว8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/ ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
10.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/ ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน 

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/ ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/ ว9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4.2 งานทะเบียนประวัติ 
          งานทะเบียนประวัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท า ดูแล รักษา ประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยบริการอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การ
ตรวจสอบประวัติ การขอหนังสือรับรอง การขอมีบัตรประจ าตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และงานอื่นๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 
1 การขอส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 1,450 1,487 
2 การขอหนังสือรับรอง 37 37 
3 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 761 761 
4 การขอและการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 157 8,799 
5 การจัดท าแฟ้มประวัติและ ก.ค.ศ. 16 ครูผู้ช่วยกรณีบรรจุใหม่ 10 98 
6 การจัดท าประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเกษียณอายุราชการ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
1 145 

7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2564 1 172 
8 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2564 1 111 ดวง 
9 อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 12 12 

10 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏฺบัติงาน/ประเมินผลงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (จากหน่วยงานอ่ืน) 

20 20 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
      1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      2. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๓๑ ว๖ ลงวันที่ 13 มกราคม 2518 เรื่อง การ
พิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ 
      3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และ
แฟ้มประวัติข้าราชการ 

กก18
ก 



      4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ ว40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการจัดท า
ก.พ.7 แบบใหม ่
      5. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ. 2522 
      6. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502/38067 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526 
      7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 
      8. ข้อก าหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.2 สรุปเชิงคุณภาพ 
      ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ ซึ่งได้ด าเนินการ
ครบตามบทบาท สรุปเป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
      3.2.1 วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายปัญหา
และความต้องการ 
  1) จัดท าฐานข้อมูลจ านวนบุคลากร อัตราก าลังขาด/เกิน วุฒิการศึกษา ความถนัด ความสามารถ
พิเศษ ปัญหาบุคลากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   2) ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังครู มีแผนอัตราก าลังครูที่เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องครบถ้วน สามารถน าไปวางแผนพัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ในสังกัดโดยใช้โปรแกรมการบริหารงานบุคคล (P-OBEC) 
      3.2.2 สรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งความประสงค์ขอย้ายโอน ไว้ตามปฏิทินสาย
ผู้บริหารและสายผู้สอน 
   2) แต่งตั้งกรรมการให้คะแนนองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) น าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5) ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และประกาศ กศจ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 38 
ก(1) ครูผู้ช่วย และ (2) ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
      3.2.3 พัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้า ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  1) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การมอบเกียรติบัตรในโอกาสที่
บุคลากรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นตามโครงการ  
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  2) ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การสนับสนุนในการจัดท าผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลดีเด่นในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค และระดับประเทศ  
      3.3 อภิปรายผล 
            วัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานประจ าปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นการจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ รักษาความเป็นธรรม รักษามาตรฐานการบริหารงานบุคคล และ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจากผลการด าเนินงาน สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้ 
           3.3.1 การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถก าหนดได้ทั้งนโยบายทั่วไปและ
นโยบายการบริหารงานบุคคล และได้แปลงนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล
ด้วยการจัดท าแผนอัตราก าลัง เกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การวางแผนก าหนดเวลาการท างานตามกิจกรรมการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้
ความเห็นชอบในการก าหนดวิชาเอกในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูของสถานศึกษา บริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
          3.3.2 การให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ระเบียบ กฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติการสรรหาบุคคล 
บรรจุและแต่งตั้ง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
          3.3.3 การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการเสนอประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณา
ตามระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
          3.3.4 การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการและการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนด ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ได้ถูกต้องตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
          3.3.5 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          3.3.6 การก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
          3.3.7 การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้จัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกรอบและทิศทางการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
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    3.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          3.4.1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติและสมรรถนะของต าแหน่งที่ต้องการ 
(Recruitment and selection) ในสายงานหรือต าแหน่งต่างๆ นั้น ควรใช้องค์ประกอบสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
พิจารณาได้ว่า บุคคลที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งต่างๆ ควรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ
อย่างไร ระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น และควรมีการชี้แจง ท าความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
สรรหาและคัดเลือก กับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะรับการสรรหาหรือคัดเลือกด้วย 
          ส าหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพ่ือย้ายให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรใช้ข้อมูลด้าน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) จาก 2 
องค์คณะบุคคล ได้แก่ 1) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ประกอบการพิจารณาย้ายให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
        3.4.2 การวางแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Trining need & development plan) ควรใช้
องค์ประกอบของ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency) เป็นเครื่องมือช่วยก าหนดทิศทางความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแต่ละคนเพ่ือ
การปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีมาตรฐานให้ผู้บังคับบัญชาใช้วัดผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรแต่ละคนนั้นว่ามีความสามารถหรือทักษะเป็นพิเศษทางด้านใด หรือยังขาด หรืออ่อนใน
ด้านใด จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไร จะเป็นการช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
        3.4.3 การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร และการวางแผนทดแทนต าแหน่งในระดับ
บริหาร (Career plan & Succession plan) สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ า
สายงาน (Functional Competency) จะเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานสามารถทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของ
บุคลากรที่มีอยู่ และสามารถทราบถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเป้าหมายในอนาคตของบุคลากรแต่ละคน 
ท าให้หน่วยงานสามารถพัฒนาหรือเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับต าแหน่งใหม่ โดยการพัฒนาทักษะที่ยังขาด
ซึ่งจะช่วยให้องค์การและบุคลากรบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้   
        จากการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนั้นควรมีการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในสถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งหมายถึงการรวบรวมความรู้ที่
ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษามีอยู่ สู่การปฏิบัติ โดยความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ เจตคติ
ในการท างานประสบการณ์การท างานและพฤติกรรมการท างานของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติงานเรื่องเดียวกันหรือ
คนละเรื่องแล้วประชุมหรือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อรวบรวม
แล้วก็มีการน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม่ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็นปัญหาของกันและกัน มีการจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่างเป็นระบบเพื่อ
น าไปสู่การยอมรับในกฎกติกาของสถานศึกษาที่ทุกคนยอมรับ แล้วน ามาเผยแพร่ความรู้เพ่ือให้เกิดการต่อยอด
ความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษารวมทั้งเป็น
แบบอย่างต่อหน่วยงานอ่ืนได้ 
        3.4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (Performance appraisal) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) จะมีความเกี่ยวโยงกับการเลื่อน
ต าแหน่งภายในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร
โดยผลการประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้สะท้อนให้บุคลากรทั้งองค์กรได้รับทราบถึงสมรรถนะของตัวบุคลากรเองและ
สมรรถนะโดยรวมขององค์กร เพื่อน าไปใช้วางแผนด าเนินการขององค์กรต่อไปในอนาคต 
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        3.4.5 การให้ค่าตอบแทน (Compensation) และการบริหารค่าตอบแทน จะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นมากขึ้น และส่งผลต่อภาพรวมสมรรถนะของหน่วยงาน เนื่องจากจากผู้ที่มีสมรรถนะสูงจะ
ได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า ซึ่งจะท าให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังส่งผลให้องค์กรสามารถบริหารความสามารถของบุคลากรโดยอาศัยสิ่งจูงใจได้มากข้ึน 
3.5 บทสรุป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรกลสงในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 255 โรงเรียน จ านวน 2 สาขา 
มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,517 คน นักเรียน จ านวน 31,863 คน 
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ 
 ภารกิจที่ 1 งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ภารกิจที่ 2 งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 ภารกิจที่ 3 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ภารกิจที่ 4 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 ภารกิจที่ 5 งานพัฒนาบุคลากร 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามหลักสูตรที่ก าหนดกลุ่มบริหาร 
งานบุคคลจึงยึดหลักในการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจ ใช้ระบบคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบกับบุคลากรภายในกลุ่มทุกคนมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ 
มีจิตอาสาในการให้บริการ โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ มีการวางแผนในการด าเนินงานครอบคลุมภารกิจงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลทุกงานอย่างมีระบบ เช่น ฐานข้อมูล P-Obec, HRMS ข้อมูล 10 มิถุนายน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ด้วยระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนในการด าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะบุคคล เน้นการมีส่วน
ร่วม มีความโปร่งใสในข้อมูล มีความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการจัดระบบให้บริการแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การ Coaching เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
(Core Competency)และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้   (Knowledge Worker) ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพาะยุคแห่งการเรียนรู้  
(Knowledge Based Society) และสังคมข่าวสาร (Information Society) 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ 
ความสามารถ มีสมรรถนะในการท างานที่สูงขึ้น งานถูกต้อง รวดเร็ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการกระท าผิดวินัยและมีปัญหาในการ้องเรียนน้อยลง แสดงว่ากลุ่มบริหารงานบุคคลได้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การประชุมคณะกรรมการคณะท างาน/จัดท าคู่มือการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
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การจัดอบรมการประเมินแบบออนไลน์ 
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การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้ช่วย 
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การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
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ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารอ้างอิง 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขนแก่น เขต 5 (2564) , แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอนแก่น : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะท ำงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายยงยุทธ พรหมแก้ว       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
2. นายสุขสันต์ คุ้มบัว       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
3. นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
4. นายสุระพล สอนเสนา       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
คณะท ำงำน 
1. นายจีรมิตร แสงเดือน        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นายสิงหพลัฏฐ์ เทียมม่วง    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. นางจรรยพร ตรีศาสตร์       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4. นางจิรวรรณ โสภา        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        
5. นางสุคนธ์ทิพย์ ฉัตรรักษา    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางสาวนฤมล โสชาร ี        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นางเบญจลักษณ์ นะสี        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8. นางสาวอลิษา พานนนท์      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางพรรณภา แสงพันธ์        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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