
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ  เขต 1 



 

ค ำน ำ 

              การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โดยการด าเนินงานมีการวางแผนก าลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและสร้างองค์กรให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทุกกลุ่มงำน เพ่ือให้งำนประสบควำมส ำเร็จและบรรลุ
เป้ำหมำยสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของหน่วยงำน 
 
 
          กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

  1.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ทุกโรงเรียน
ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังครู เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครูพอดีเกณฑ์ 41 โรงเรียน                    
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จ ำนวน 2 โรงเรียน  
  1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 มีคณะกรรมกำรบริหำร
อัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  - กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจำกผลกำร
เกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  - กำรวำงแผนเพ่ือรองรับกำรบรรจุผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิน่ ปีกำรศึกษำ 2561 
  - กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณี
ต ำแหน่งว่ำง จำกสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลัง
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
  - กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำน
กำรสอน กรณีเลิกสถำนศึกษำไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
  - กำรคัดเลือกโรงเรียนเข้ำรับกำรจัดสรรงบประมำณจ้ำงบุคลำกรวิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ โครงกำรพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำกิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมำณ 2562-
2564 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 
  - กำรจัดสรรอัตรำจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
  - กำรจัดสรรอัตรำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพือ่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ  เขต 1  ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือกำรสรรหำบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ที่ก ำหนด เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  ดังนี้ 

2.1  ด ำเนินกำรขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เชียงรำย ในสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ  
จ ำนวน 1 รำย  บรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนบ้ำนอิงโค้ง   ซี่งเป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
เนื่องจำกไม่มีบัญชีสอบแข่งขันได้ของ กศจ.พะเยำ     
            2.2 ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน ในสำขำวิชำเอก 
คณิตศำสตร์  เพ่ือจัดจ้ำงในโรงเรียนบ้ำนดงบุญนำค  จ ำนวน 1 รำย   
           2.3 ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำรผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  จ ำนวน 18 รำย  เพ่ือ 
ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นและขำดแคลนข้ำรำชกำรครูตำมสำขำวิชำเอกที่ต้องกำร 
  2.4 ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  จ ำนวน  5  รำย 



2 
 

       2.5 กำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1  จ ำนวน  11  รำย 
       2.6 กำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
จ ำนวน  9  รำย 
               2.7 กำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู จ ำนวน 29 รำย 
               

3. การธ ารงรักษาไว้  
           ครูเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ  
กระบวนกำรส่งเสริมพัฒนำครูของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับเครือข่ำย และระดับสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำตนเองผ่ำน
เครือข่ำย ระบบ ICT ของครูเอง โดยกระบวนกำรพัฒนำครู ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบจัดกำรอบรม สัมมนำ
และประชุมเชิงปฏิบัติกำร รวมทั้งจัดตั้งทีมงำน  ที่มีคุณภำพ ออกนิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจให้กับครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมอบรำงวัลเพ่ือเป็นกำรเชิดชู          
คุณงำมควำมดีต่อสำธำรณชน ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเองโดยผ่ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน อันจะน ำไปสู่กำรได้รับ            
วิทยฐำนะที่สูงขึ้นต่อไป ท ำให้ครูในสังกัดสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพส่งผลต่อผู้ เรียน              
ที่เป็นผลผลิตที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของครูให้มีคุณภำพไปด้วย ดังเห็นได้จำกผลกำรทดสอบระดับชำติ                     
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำของประเทศ จึงกล่ำวได้ว่ำเป็นผลงำนของครูที่เกิดจำกกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 ผลดีที่ เกิดจำกกำรพัฒนำครูที่                
เป็นบุคลำกรส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีดังนี้ 

3.1  ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน ได้อย่ำงมี
คุณภำพโดยฝึกอบรมด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตร การพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อม
อย่างเข้มก่อนด ารงต าแหน่งครู  มีครูผู้ช่วยลงทะเบียนเข้ำรับกำรพัฒนำตนเอง  ปีงบประมำณ  2562     
จ ำนวน 9  คน คำดว่ำผ่ำนกำรพัฒนำ จ ำนวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ  88.89  (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประเมินผล) 
 3.2 ผลกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำงประจ ำ   ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง ปีงบประมำณ 
2562 จ ำนวน 84 คน  ผ่ำนกำรอบรม  จ ำนวน  80  คน  คดิเป็นร้อยละ  95.24 
 3.3 ผลกำรอบรมพัฒนำ เรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย  โดยวิทยำกร 904  ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 เป็นเจ้ำภำพด ำเนินงำน) ผู้เข้ำ
อบรม จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จ ำนวน 231 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จ ำนวน  173  คน  ส ำนักงำนกรมเจ้ำท่ำนส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงรำย 
จ ำนวน..16.คน รวม 420 คน ผ่ำนกำรพัฒนำ 420 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
           3.4  กำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  3.4.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรคัดเลือกครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ  
จ ำนวน 1 รำย 
                 3.4.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรคัดเลือกกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำน
และผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชำติ  ครั้งที่ 8  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 2 รำย 
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                3.4.3  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรคัดเลือกกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำน
และผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 8  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน  5  รำย 

    3.4.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรคัดเลือกพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี 2561  
ระดับจังหวัด  จ ำนวน  2 รำย 
         3.5 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีกำรด ำเนินกำรถูกต้อง
ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ตัวแทนข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและเจ้ำหน้ำที่งำนเลื่อนเงินเดือน  
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ  เขต 1  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
วงเงินเลื่อนเงินเดือนและมีกำรประกำศหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน  เพื่อให้กำรกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้ำรำชกำรจะได้รับอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม  จึงประกำศหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนโดยมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนประกอบด้วย 
             1. สถำนศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง  พิจำรณำจำก 
                   1.1..ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-Net).ชั้นประถมศึกษำปีที่.6                      
ชั้นมัธยมปีที่ 3  รวมทั้งผลกำรทดสอบระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 รวมทั้งผลกำรทดสอบปลำยภำค
และปลำยปี 

       1.2 ผลกำรประเมินกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
       1.3.ผลกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับ 

รำงวัลทรงคุณค่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(OBEC AWARDS) 
                 1.4 ผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำรถทำงศิลปะหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยี 
                 1.5 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
                  1.6.ผลกำรประเมินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                  1.7.ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             2. สถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในท้องถิ่นห่ำงไกล  กำรคมนำคมไม่สะดวก หรือมีควำมยุ่งยำกล ำบำกในกำร
ปฏิบัติงำน 
            3. สถำนศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำก ำลัง หรือมีครูไม่คบชั้นเรียนแต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง 
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4. การน าไปใช้ประโยชน์ 
            1. กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้กับบุคลำกรให้ตรงกับควำมรู้  ควำมสำมำรถ             
มีกำรส่งเสริมให้ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ 
            2. กำรสรรหำบุคคลให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่สูงขึ้น  ได้พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ              
ที่เหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
 

-------------------------------- 
 

 

 
  

 


