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นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 360 หมู่ 5 ต ำบลหนองครก 
อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  โทรศัพท์ 045-612681  โทรสำร 045-612818  มีอำณำเขตและ 
เขตบริกำร ในควำมรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ 7  อ ำเภอ ประกอบด้วย  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ   อ ำเภอกันทรำรมย์  
อ ำเภอยำงชุมน้อย  อ ำเภอโนนคูณ  อ ำเภอน้ ำเกลี้ยง   อ ำเภอวังหิน  และอ ำเภอพยุห์   
แบ่งกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร จ ำนวน 15 กลุ่มเครือข่ำย  
รวมทั้งสิ้น  258  โรงเรียน   

ปัจจุบันมี ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี  เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 1 มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้  1.นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล   
2.นำยสุเทพ  ศรบุญทอง   3.นำยค ำโพธิ์  บุญสิงห์  4. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง และ 5.นำยชำณุวัติ  ศรเพชร 
 
      ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมอ ำเภอ โดยจ ำแนกตำมสังกัด 
                        และระดับพื้นที่ที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2562   สังกัด สพฐ.จ ำนวน  258  โรงเรียน 

อ ำเภอ 
ระดับที่เปิดสอน/สังกัด 

รวมทั้งสิ้น 
อ.1- ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 สำขำ 

เมืองศรีสะเกษ 45 12 - - 57 
กันทรำรมย์ 47 25 - - 72 
ยำงชุมน้อย 11 5 - - 16 
โนนคูณ 25 5 - - 30 
น้ ำเกลี้ยง 18 7 - - 25 
วังหิน 23 10 - - 33 
พยุห์ 20 4 1 - 25 
รวม 189 68 1 - 258 

จำกตำรำงมีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มำกที่สุด 
จ ำนวน  189  โรงเรียน  รองลงมำได้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบำล1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษำ(ขยำยโอกำส)   
จ ำนวน 68  โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6              
มีจ ำนวนน้อยที่สุด เพียง 1 โรงเรียน 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวนครู จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน สังกัด สพฐ.เป็นรำยอ ำเภอ  
             โดยจ ำแนกนักเรียนตำมระดับกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562) 
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เมืองศรีสะเกษ 2,212 156 7,060 417 801 42 10,073 615 574 
ยำงชุมน้อย 536 37 1,791 118 215 15 2,542 170 177 
กันทรำรมย์ 1,714 162 5,519 452 1,175 76 8,408 690 609 
โนนคูณ 750 69 2,201 181 374 18 3,325 268 221 
น้ ำเกลี้ยง 767 63 2,622 182 583 27 3,972 272 245 
วังหิน 954 74 2,592 198 448 30 3,994 302 275 
พยุห์ 636 60 1,768 152 255 17 2,651 229 180 

รวม 7,569 621 23,553 1700 3,851 225 34,973 2,546 2,281 
 
จำกตำรำง มีนักเรียนจ ำนวน  34,973  คน   ห้องเรียนจ ำนวน   2,546  ห้อง มีครูจ ำนวน  

2,281 คน โดยอ ำเภอท่ีมีนักเรียนมำกที่สุดคืออ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  รองลงมำได้แก่   อ ำเภอกันทรำรมย์  และน้อย
ที่สุดคืออ ำเภอยำงชุมน้อย 
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ตำรำง 3  แสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกรำยชั้น เพศ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

                         ศรีสะเกษ เขต 1  ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ปีกำรศึกษำ  2562   
                         (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 62) 

ชั้น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชำย หญิง รวมทั้งสิ้น ห้องเรียน 
อนุบำล 1 (อนุบำล 3 ขวบ) 338 353 691 72 
อนุบำล 2 1,763 1,584 3,347 274 
อนุบำล 3 1,772 1,759 3,531 275 

รวมก่อนประถม 3,873 3,696 7,569 621 
ประถมศึกษำปีที่ 1 2,047 1,832 3,879 288 
ประถมศึกษำปีที่ 2 2,019 1,881 3,900 287 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,994 1,818 3,812 279 
ประถมศึกษำปีที่ 4 2,115 1,876 3,991 282 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,981 1,970 3,951 281 
ประถมศึกษำปีที่ 6 2,002 2,018 4,020 283 

รวมประถมศึกษำ 12,158 11,395 23,553 1,700 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 737 597 1334 73 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 700 553 1253 74 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 659 597 1256 75 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 2,096 1,747 3,843 222 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 0 2 2 1 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 1 1 2 1 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 2 2 4 1 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 3 5 8 3 
รวมทั้งสิ้น 18,130 16,843 34,973 2,546 

 
 หมำยเหตุ   ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย มี 1โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนเปือยประชำสำมัคคี อ.พยุห์ 
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ตำรำงท่ี 4 ตำรำงแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
  ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน(คน) 
1 ผู้บริหำรกำรศกึษำ 6 
2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38ค.(2) 53 
3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 
258 
19 

2 ครู 2281 
3 ลูกจ้ำงประจ ำ 61 
4 ธุรกำร 258 
5 พนักงำนรำชกำร 116 
6 บุคลำกรวิทย์ 17 
7 ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 60 
8 นักกำรภำรโรง 147 
9 พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 67 
10 ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 17 
11 ลูกจ้ำงเขตพื้นที่รำยเดือน งบ สพฐ. 4 
12 ลูกจ้ำง(จ้ำงเหมำบริกำร) งบ สพท. 1 
 รวม 3,365 
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2. ข้อมลูด้ำนกำรจดักำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 นอกจำกมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 แล้ว ยังมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร และจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ร่วมกับสถำนศึกษำ จึงแบ่งส่วนรำชกำรภำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำงำนวิชำกำร  24  ศูนย์และมีกลุ่มเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
(CEO) จ ำนวน 15 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 258 โรงเรียน โดยแต่ละกลุ่มเครือข่ำย 
ได้ช่วยเหลือกันในรูปแบบสหวิทยำกำร  ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ    จ ำนวนทั้งสิ้น  57  โรงเรียน    จัดเป็น 4 กลุ่ม CEO  ดังนี้ 
 กลุ่ม CEO เมืองพระธำตุเรืองรอง         จ ำนวน  11   โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต  จ ำนวน  11   โรงเรียน  

  กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ           จ ำนวน  17   โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO เมืองศรีล ำดวน            จ ำนวน  18   โรงเรียน  
2. อ ำเภอกันทรำรมย์        จ ำนวนทั้งสิ้น  72  โรงเรียน  จดัเป็น 4 กลุ่ม CEO  ดังนี้ 
 กลุ่ม CEO กลำงกันทรำรมย์       จ ำนวน  16  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO มิตรภำพกันทรำรมย์   จ ำนวน  12  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO ฟำกมูลกันทรำรมย์     จ ำนวน  26  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรำรมย์     จ ำนวน  18  โรงเรียน 
3. อ ำเภอยำงชุมน้อย        จ ำนวนทั้งสิ้น   16 โรงเรียน   จัดเป็น 1 กลุ่ม CEO ดังนี้ 

กลุ่ม CEO ยำงชุมน้อย     จ ำนวน   16 โรงเรียน 
4. อ ำเภอโนนคูณ            จ ำนวนทั้งสิ้น  30  โรงเรียน   จัดเป็น 2 กลุ่ม CEO  ดังนี้            

กลุ่ม CEO บูรพำโนนคูณ   จ ำนวน  14  โรงเรียน    
 กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ   จ ำนวน  16  โรงเรียน 
5. อ ำเภอน้ ำเกลี้ยง           จ ำนวนทั้งสิ้น  25  โรงเรียน  จดัเป็น 1 กลุ่ม  CEO ได้แก่  
 กลุ่ม CEO น้ ำเกลี้ยง   จ ำนวน   25  โรงเรียน  
6.อ ำเภอวังหิน               จ ำนวนทั้งสิ้น   33  โรงเรียน  จัดเป็น 2 กลุ่ม  CEO  ดังนี้ 

  กลุ่ม CEO วังหิน 1   จ ำนวน  19  โรงเรียน  
 กลุ่ม CEO วังหิน 2   จ ำนวน  14  โรงเรียน  

 7.อ ำเภอพยุห์                จ ำนวนทั้งสิ้น  25  โรงเรียน  จัดเป็น 1 กลุ่ม  CEO ได้แก่ 
กลุ่ม CEO พยุห์    จ ำนวน   25  โรงเรียน   
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นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

       ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560   
ในรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่มที่ 134  ตอนพิเศษ 295 ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน  2560   ข้อ 3 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ  
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนำหลักสูตรรว่มกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำวิเครำะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน 
ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11 ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ได้รับมอบหมำยซึ่งได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้   
12.1 กลุ่มอ ำนวยกำร 
12.2  กลุ่มนโยบำยและแผน 
12.3  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
12.4  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
12.5  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
12.6  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
12.7  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
12.8  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   
12.9  กลุ่มกฎหมำยและคดี 
12.10 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 

 



 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ศรีสะเกษ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
   

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา   

(ก.ต.ป.น.) 
(กตปน.9 คน) 

กลุ่มอ านวยการ 

 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงิน 

และสนิทรัพย ์

กลุ่มนิเทศติดตาม 

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

 

 

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร   15  กลุ่ม CEO 258  โรงเรียน ดังนี้ 

1. CEO  เมืองพระธำตุเรืองรอง 2. CEO  เมืองหลวงพ่อโต 3. CEO  เมืองสวนสมเด็จ 
4. CEO  เมืองศรีล ำดวน  5. CEO  มิตรภำพกันทรำรมย์ 6. CEO  ฟกำมูลกันทรำรมย์ 
7. CEO  กลำงกันทรำรมย์ 8. CEO  ทักษิณกันทรำรมย์ 9. CEO  ยำงชุมน้อย 
10. CEO  ประจิมโนนคูณ  11  .CEO  บูรพำโนนคูณ 12. CEO อ ำเภอน้ ำเกลี้ยง 
13. CEO  วังหิน 1    14. CEO วังหิน 2  15. CEO  พยุห์ 

 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 258  โรงเรียน 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มพัฒนาคร ู

และบุคลากรทางการศกึษา 
 

กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

……………………………. 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ส านักงาน ป.ป.ช.)  

ก าหนดให้มีการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Interity and Transparency 
Assessment : ITA)  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งสภาครัฐในการด าเนินงาน นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงก าหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
( Interity and Transparency Assessment : ITA) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผน 
การปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้น าหลัก 
ธรรมภิบาลประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  
และหลักความคุ้มค่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารอัตราก าลังคนและก าหนดต าแหน่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน 

อัตราก าลังคนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือบริหารอัตราก าลังให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาระยะสั้น 1 ปี   ระยะยาว 10 ปี โดยมีรายละเอียด 

ความต้องการทั้งด้านปริมาณ  และความสามารถ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  1.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษา ด้านความต้องการครู /วิชาเอก 

ที่ขาดแคลนและน าข้อมูลไปใช้วางแผนอัตราก าลังคน 

  1.3 ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังในส่วนที่เป็นอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดผลดีต่อ
ราชการ เช่นการเกลี่ยอัตราก าลัง จัดสรรอัตราก าลัง  การปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เลื่อนวิทยฐานะ  
  1.4 ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

/2. ด้านการสรรหา... 
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2. ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อมีต าแหน่งว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดขึ้นได้ทันเวลา
ที่ก าหนด ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติ ซึ่งก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากรทุกต าแหน่ง 
2.2 ส ารวจจัดท าข้อมูลความต้องการวิชาเอก ความจ าเป็นในการแต่งตั้ง ย้าย ตรวจสอบ 

ต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินการบรรจุ แต่งตั้ง 
ย้ายบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่าง 

2.3 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคะแนนตัวชี้วัด และองค์ประกอบการประเมิน 
ในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างทุกต าแหน่ง 

2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการย้าย การโอน ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาก่อนเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

2.5 ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
 

3. ด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า เลื่อนค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทิน ระยะเวลาที่ก าหนด เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยมีแบบประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

5.1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ครั้ง /ปี ( 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ของทุกปี ) 

5.2 มอบหมายให้แต่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ( CEO ) 
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ จึงส่งมาท่ี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ด าเนินการต่อ 

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละต าแหน่ง 
5.4 การแจ้งผลการประเมิน เป็นรายบุคคล  
5.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

4. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนา 

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เชิดชูเกียรติและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจที่เหมาะสม  เพ่ือให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และน าผลการพัฒนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการปรับปรุงการก าหนดต่อไป ทั้งนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด าเนินการโดยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

/4.1.การจัดท าแผน 
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  4.1 จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก ่
       4.1.1 พัฒนาด้านวิชาการ  เช่น การฝึกอบรมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ/นโยบาย 
       4.1.2 พัฒนาด้านบริหารงบประมาณ เช่น การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ 

จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์  
       4.1.3 พัฒนาด้านบริหารงานบุคคล เช่น พัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. การเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และเชิดชูเกียรติอ่ืน ๆ การสวดมนต์ ท าบุญ 
9 วัด การทอดกฐิน และร่วมบริจาคเงินเพ่ือซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเพ่ือต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

       4.1.4 พัฒนาด้านบริหารทั่วไป เช่น การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาผ่านการประชุม 
ประจ าเดือน  การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล  ด้วยบทเรียนออนไลน์ “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยกระบวนกำร PLC ที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 โดยการศึกษาดูงานส านักงานต้นแบบ 
  4.2 ส ารวจความต้องการ จ าเป็นในการฝึกอบรม พัฒนา จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร จัดท าและพัฒนาหลักสูตร คู่มือและเอกสารประกอบการอบรมพัฒนา ประเมินผลการฝึกอบรม รายงาน 
ประสานผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในปี 2563 ก าหนดให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ตามมติคณะรัฐมนตรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พัฒนาระบบ/
ผลิตสื่ออบรมออนไลน์ DSD4T SSK1 จ านวน 10 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูในสังกัด
และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ 
  4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นส านักงานต้นแบบ 
ในการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานใหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ 
  4.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีนโยบายที่จะพัฒนา 
คุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน  ระบบงาน และบรรยากาศการท างาน ดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สวนหย่อมที่สวยงาม มีมุมพักผ่อนไว้บริการ 

ผู้มาติดต่อราชการ 
5.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่นตู้ ATM ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยี 

กำรสื่อสำรในกำรบริหำรงำนเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือประจ ำกลุ่ม Appication Line   

ปริ้นท์เตอร์  เครื่องถ่ำยเอกสำรที่มีควำมทันสมัย 
5.3 มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด   มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ 

ผู้มาติดต่อ เพ่ือคัดกรองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนำและตามมาตรการที่ก าหนด  
 
 

/6.ด้านการส่งเสริมคุณธรรม... 
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6. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04008/ว 740  
ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Interity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการ
รักษาวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้ 

6.1 จดัท าแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
6.2 ศึกษาดูงานส านักงานต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นประจ าทุกปี 
6.3 ประกาศเจตจ านงเขตสุจริต 
6.4 ประกาศแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน/ให้ความรู้เพ่ือลดให้เหลือศูนย์ 
6.5 ประกาศช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
6.6 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น 

มาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต  
มาตรฐานป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ เป็นต้น 

6.7 ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรภาภิบาล 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

6.8 จดัท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับบุคลากรในสังกัดทุกคน 

6.9 ด าเนินกิจกรรมน้ าใจงามตามคุณธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
“น้ าใจงาม วินัยเข้ม  รับผิดชอบสูง” 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 



 


