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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ค าน า 

 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยการด าเนินงานมีการวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากรการสร้างก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร    
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกกลุ่ม เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 

 

            กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

 1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3        ทุก
โรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเกลี่ยอัตราก าลังครู 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์จ านวน 
14 โรงเรียน ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 152 โรงเรียน 
 1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการดังนี้  
  - การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  - การวางแผนเพ่ือรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565  
  - การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
การสอน กรณีเลิกสถานศึกษาไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  - การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 – 
2564 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
  - การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  - การจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ก าหนด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 2.1 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพ่ือจัดจ้าง
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3         
จ านวน  1  ราย 
 2.2 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน  86 คน  
 2.3 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน  1  อัตรา 
 2.4 การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 14 คน 
 2.5 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน  15 คน 
 2.6 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38  ค.(2)        
จ านวน  8  คน 



 2.7 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 4 ราย 
 2.8 การย้ายและแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์            
จ านวน 3 ราย 
 

3. ด้านการพัฒนา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
    ๓.1 ได้ด าเนินการจัดท าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
    ๓.2 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม ประกอบด้วยการบรรยายการ
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามาตรฐานการเรียนรู้,สรุปองค์ความรู้,น าเสนอองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลหลัง
อบรมพัฒนาโดยมีผู้เข้ากิจกรรม จ านวน 65 คน  2. การพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วยการบรรยายหลักสูตรการด าเนินการอบรมทางวินัยและหลักสูตรการด าเนินและความ
รับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 182 โรงเรียนเข้ารับการพัฒนา 
3. การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม
การอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบและกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ และมีผู้เข้าอบรมการ
พัฒนาและกิจกรรมจ านวน 30 คน  
    ๓.3 ด าเนินการจัดอบรมโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในทุกด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด  
 
4. การธ ารงรักษาไว้ 
  

 ครเูป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา กระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนาครูของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา รวมทั้งจัดตั้งทีมงาน ที่มี
คุณภาพ ออกนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน และมอบรางวัลเพ่ือเป็นการเชิดชูคุณงามความดีต่อสาธารณชน ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองโดยผ่านการวิจัยในชั้นเรียน อันจะน าไปสู่การได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้นต่อไป ท าให้ครูในสังกัดสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียน ที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพไป
ด้วย ดังเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จึงกล่าวได้ว่า
เป็นผลงานของครูที่เกิดจากการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาครูที่เป็นบุคลากรส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 4.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการคัดเ ลือกรางวัลครูดีในดวงใจ 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 1 ราย 



  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลครูดีศรีย่าโม ระดับจังหวัด ประจ าปี 
2565 จ านวน 29 ราย 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล (OBEC Awards) ประจ าปี 2565
จ านวน 29 ราย 
 4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นและได้รับ
เลื่อนและต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ประจ าปี 
2565 จ านวน 57 ราย                                                        
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ประจ าปี 2565 จ านวน 1 ราย      
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ราย      
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38ค.(2)  ให้มีวิทยฐานะช านาญการ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ราย  
 4.3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการด าเนินการถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้ นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตัวแทนข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเลื่อนเงินเดือน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วงเงินเลื่อนเงินเดือนและมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นไปอย่างเท่าเทียมและเกิดประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม จึงประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนโดยมีเกณฑ์ในการ
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย 
  - ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
  - ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)  หรือ
การคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
  - หน่วยงานการศึกษาท่ีขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
  - ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา  
 

5. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.1 การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากรให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ มีการ
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 5.2 การสรรหาบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
   
 
 



 


