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ค ำน ำ 

รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ด้าน
การวางแผนอัตราก าลังคน ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร              
ในหน่วยงาน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ประกำศนโยบำยกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เพ่ือก ำหนดใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรประเมินผล กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำม
อย่ำงเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมำย เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม                   
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีกำรด ำเนินกำรและผลที่เกิดขึ้น
รำยด้ำน ดังนี้ 

 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
    การด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ด ำเนินกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกรอบโครงสร้ำงและตำมภำรกิจ ภำยใต้ฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังคนและ
กำรบริหำร อัตรำก ำลัง เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ทั้งภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ด้วย
ควำมยุติธรรม โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรจนเกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที ่ก.ค.ศ.ก ำหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจของสถำนศึกษำในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เพ่ือทดแทนกำรสูญเสียอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดควำมต้องกำรรำยวิชำเอกที่ควรมีในสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด เพ่ือจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลและแผนอัตรำก ำลังระยะยำว 3 ปี ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำใช้เป็นคู่มือและแนวทำงในกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2) จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 1 ปี และ แผนอัตรำก ำลังครู (ตำมมำตรฐำนวิชำเอก) ของข้ำรำชกำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
เพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรและตำม
มำตรฐำนวิชำเอกที่ควรมีในสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด และรองรับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
และตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) 
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3) จัดท ำฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
และฐำนข้อมูลวิชำเอกท่ีมี และท่ีควรมีในสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

4) จัดท ำแผนกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 เพ่ือใช้ในกำรสรรหำและก ำหนดต ำแหน่งให้พอเพียงต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำในสังกัด 

 

1.2 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำร

อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ภำยใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุด  

2) เมื่อมีอัตรำก ำลังว่ำงลงทุกกรณี ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด แล้วแจ้งสถำนศึกษำท่ีมีต ำแหน่งว่ำงรำยงำนควำมต้องกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ โดยให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำเอกที่ก ำหนด และควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือรำยงำน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้อัตรำก ำลังทดแทน 

3) ให้มีกำรตรวจสอบ และจัดท ำฐำนข้อมูลอัตรำก ำลัง ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
สำมำรถตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตรำก ำลังได้ที่ฐำนข้อมูลกลำงกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 

ผลการด าเนินงาน  
จำกกำรส ำรวจสภำพข้อมูลอัตรำก ำลัง ข้ำรำชกำรครู ปี 2564 (24 มิถุนำยน 2564) ดังนี้ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีแผนอัตรำก ำลังระยะยำว 

และระยะสั้น 1 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือใช้เป็นคู่มือ
และแนวทำงประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรและตำม
มำตรฐำนวิชำเอกท่ีควรมีในสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และฐำนข้อมูลตำมมำตรฐำนวิชำเอก เพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังและ
น ำใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. สถำนศึกษำในสังกัดมีอัตรำก ำลังครูเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีครูตำม
มำตรฐำนวิชำเอก สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
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2. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
    การด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีระบบกำรสรรหำทรัพยำกรบุคคล

เพ่ือให้ได้คนเก่ง คนดี มีควำมสำมำรถ เข้ำมำปฏิบัติงำนของหน่วยงำน โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 
เพ่ือรองรับภำรกิจของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทุกปี และเพ่ือรองรับ
แผนกำรปฏิรูปประเทศและตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 

2.1 ด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ผู้ปฏิบัติงำนให้แก่รำชกำร ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน 

2.2 เน้นกำรสรรหำคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือเป็นทีมงำนใน
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 และเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี โดยให้สรรหำผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยพิจำรณำตำมคุณลักษณะมำตรฐำนต ำแหน่ง จรรยำบรรณวิชำชีพ และควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและหรือคัดเลือกจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และหลำกหลำย เพ่ือให้ได้มำซึ่งคนดี คนเก่ง สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ผลการด าเนินงาน จำกกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
ปรำกฏผล ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมอ ำนำจหน้ำที่ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กร 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
ตำมภำรกิจและตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสรรหำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด 
ได้ตรงตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น และตำมมำตรฐำนวิชำเอกของสถำนศึกษำ 

 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ ด ำเนินกำรวำงแผนกำรพัฒนำ

บุคลำกรระยะสั้น และระยะยำว เพ่ือเตรียมควำมพร้อมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีทักษะและสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรพัฒนำ 
เพ่ือรองรับภำรกิจของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี เขต 1                  
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มีกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตและกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ตั้งแต่
กำรจูงใจ คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ
อย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ ปรับเปลี่ยนบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำร เป็นมืออำชีพ มีทักษะวิชำชีพชั้นสูง โดยน ำ Digital Platform               
มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ อบรมครู และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลก ำลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมประวัติครู ประวัติ
กำรพัฒนำ ฝึกอบรม น ำไปสู่กำรวิเครำะห ์วำงแผนก ำลังคนได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนนโยบำยของรัฐบำล 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

แนวทางการปฏิบัติ 
3.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็นของ

สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
3.2 ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need Assessment) 

ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ และครบวงจร 
โดยค ำนึงถึงสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3.3 สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำ
ตำมหลักสูตรที่ก ำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำตนเองด้วย
แผนพัฒนำรำยบุคคล (ID - Plan) 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำทักษะและ
สมรรถนะของตนเองด้วยรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community) : PLC 

3.6 ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีควำมรู้
ทักษะด้ำน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำท่ี 3 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ On Line 
3.8 น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ทุกประเภท อย่ำงต่อเนื่องทั้งระบบ 
3.9 พัฒนำผู้บริหำร ครูและและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้เป็นครูยุคใหม่               

มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

3.10 จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท 
ทีมีต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 
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ผลการด าเนินงาน จำกกำรปฏิบัติกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำครูผู้ช่วยสู่ครูมืออำชีพ ผลปรำกฏ ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีแผนพัฒนำบุคลำกรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร จ ำเป็น สำมำรถน ำใช้ประกอบเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีได้อย่ำง
เหมำะสม 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำตนเอง 
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย สำมำรถน ำผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีแผนพัฒนำทักษะของตนเอง (ID-Plan) และ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนระบบ On line และแบบ Face to Face Training 
ตลอดจนสำมำรถใช้วุฒิบัตรที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 

4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม              
โดยใช้กระบวนกำร ชุมชนแหง่ กำรเรยีนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 

5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรำงวัลดีเด่นตำม
โครงกำร/กิจกรรม ที่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนก ำหนดในทุกระดับ ได้แก่ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภำค และระดับชำติ 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้จัดกิจกรรม เพ่ือมอบโล่ 
รำงวัล เกียรติบัตรแก่ สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร และลูกจ้ำง ทุกต ำแหน่ง ที่มีผลงำน
ดีเด่นและได้รับรำงวัลในทุกระดับ โดยเฉพำะระดับชำติ เพ่ือเป็นกำรประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้ำง
ขวัญก ำลังใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

4. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ ด ำเนินกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรทุกต ำแหน่งในสำยอำชีพของตนเองเพ่ือเสริมสร้ำง 
ขวัญก ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือให้ได้รับค่ำตอบแทนในต ำแหน่งสำยงำนอย่ำงเหมำะสม โดยมีแนวทำง 
ในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

4.1 สร้ำงกำรรับรู้และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกต ำแหน่งถึง
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและวิชำชีพของตนเองที่ชัดเจน เพ่ือให้สำมำรถมีควำมเจริญก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพและสำยวิชำชีพของตนเองอย่ำงเหมำะสม 
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4.2 ควบคุมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด    
พร้อมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ในกำรเลื่อนเงินเดือน ค่ำจ้ำง ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทุกประเภท 

4.3 สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีและเลื่อนวิทยฐำนะตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด เพ่ือสิทธิประโยชน์และควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ต่อไปนี้ 

- หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 
- หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2554 
- หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2556 
- หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 
- หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที ่7 กันยำยน 2561 

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกต ำแหน่ง จัดส่งผลงำนเข้ำรับกำร
คัดเลือกให้ได้รับรำงวัลบุคคลดีเด่นประเภทต่ำงๆ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติของหน่วยงำนอ่ืน ให้ผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำทุกประเภทในสังกัดทรำบ ด ำเนินกำรกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเข้ำรับรำงวัลต่ำงๆ 
ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทในวำระ             
และโอกำสต่ำง ๆ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำยงำน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ยื่นเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมต ำแหน่งและสำยงำนของตนเอง                
ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นตำมต ำแหน่งและสำยงำนของตนเอง  ทั้งนี้ ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด  

2. พนักงำนรำชกำร และผู้ปฏิบัติงำนให้แก่รำชกำรทุกต ำแหน่ง ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ สำมำรถน ำผลที่เกิด
จำกกำรพัฒนำตนเองมำใช้ในกำรเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น และน ำประกอบกำรเสนอขอรับรำงวัลดีเด่น 
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และระดับชำติ ของหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรเอกชน 
อำทิเช่น รำงวัลคุรุสภำ ครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบำยมุข รำงวัลพฤหัสบดี เป็นต้น 

4. จำกกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนทำงวิชำกำรและผลงำนดีเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  ในรูปแบบของกำรจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำน
ประกอบกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้บุคลำกรได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ร่วมกัน และสำมำรถน ำผลที่ได้รับไปพัฒนำตนเองให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
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5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   การด าเนินงาน 

5.1 ให้ควำมส ำคัญกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ปฏิบัติงำนให้แก่รำชกำร ทุกต ำแหน่งอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบุคลำกรทุกคนต้องได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้เกิดขวัญก ำลังใจและเกิดแรงจูงใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5.2 จัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน สถำนที่ปฏิบัติงำนให้มีควำม
สวยงำม สะอำด เรียบร้อย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น คอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกโต๊ะท ำงำน และห้องประชุมทุกห้อง มีบริกำรน้ ำดื่ม เครื่องดื่ม ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และ 
ผู้มำติดต่อรำชกำร 

5.3 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมัคคี และสร้ำงค่ำนิยมร่วม ตำมวัฒนธรรมองค์กรที่ก ำหนด 
เช่น กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมงำนวันพ่อแห่งชำติ กิจกรรมงำนวันแม่แห่งชำติ กิจกรรมรดน้ ำด ำหัว กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรในสังกัด 

อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง โดยจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ผลปรำกฏ ดังนี้ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีสภำพแวดล้อมที่ด ีที่เอ้ือต่อ 

กำรปฏิบัติงำน ท ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนมำกข้ึน 
2. บุคลำกรเกิดขวัญก ำลังใจและเกิดแรงจูงใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท ำให้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลำกรในสังกัด ทุกฝ่ำยเห็นควำมส ำคัญในกำรท ำงำนที่เน้นกำร

มีส่วนร่วมมำกขึ้น เช่น มีส่วนร่วมระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 
ในท้องถิ่น เป็นต้น 

 

6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) โดยมี
อนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) เป็นคณะกลั่นกรองกำรท ำงำน ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ กศจ. และร่วมปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ กศจ. และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมค ำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 โดยให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน              
กำรประสำนกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูลต่ำงๆ กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ดังนี้ 
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6.1 กรณีเมื่อมีอัตรำต ำแหน่งว่ำงลงทุกกรณี ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบอัตรำก ำลังให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หำกเป็นอัตรำต ำแหน่งว่ำงที่สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งได้ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ด ำเนินกำรประสำนและแจ้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โดยเร็ว 

6.2 ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรด ำเนินงำน ในกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกับ กศจ. และ อกศจ. ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได ้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

6.3 สนับสนุนและจัดส่งบุคลำกรร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ในกำรด ำเนินกำร 
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของ กศจ.
อุบลรำชธำนี ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

6.4 ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกับ กศจ. และ อกศจ. ตำมท่ี กศจ. มอบหมำย 
ผลการด าเนินงาน 

1. ในกำรเสนอขอใช้อัตรำต ำแหน่งว่ำงที่สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งได้ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ
อกศจ. และ กศจ. ตำมล ำดับ ส่งผลให้สำมำรถด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรได้ตำมอัตรำต ำแหน่งว่ำง
และตำมกรอบอัตรำก ำลัง เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และทันตำมปฏิทิน
กำรด ำเนินงำน 

2. เกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกับ กศจ. และ อกศจ. ตำมที่ กศจ. มอบหมำย 
เช่น กำรประชุมคณะท ำงำนร่วมกันระหว่ำง ศธจ. และ สพท. ต่ำงๆ กำรเสนอชื่อคณะกรรมกำรเพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมกำร คณะท ำงำนของ ศธจ.อุบลรำชธำนี ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท ำให้กำรท ำงำนมีคุณภำพ             
และมีประสิทธิภำพที่ดี 

3. เกิดควำมร่วมมือกันมำกขึ้น ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กับศึกษำธิกำรจังหวัด เช่น สนับสนุน
และจัดส่งบุคลำกรร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนในกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก                 
กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของ กศจ.อุบลรำชธำนี ทุกครั้ง                   
ซึ่งส่งผลให้กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน ดังนี้ 

   1) บรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย                   
ตำมหลักเกณฑ ์ว.14  

   2) บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมหลักเกณฑ ์ว.16 จ ำนวน 37 รำย (24 ธันวำคม 2564) 
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7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงาน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

7.1 ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หรือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ปฏิบัติงำนให้แก่รำชกำร                   
ทุกต ำแหน่ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที ่ก.ค.ศ. และส่วนรำชกำรก ำหนด 

7.2 ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หรือผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ปฏิบัติงำนให้แก่รำชกำรทุกต ำแหน่ง 
โดยยึดหลักกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมและปฏิบัติรำชกำรตำมต ำแหน่งหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.3 ให้ผู้บังคับบัญชำน ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
รำชกำรไปใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  และน ำเป็นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเลื่อนเงินเดือน และค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ กำรพัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้รำงวัลจูงใจ กำรให้ออกจำกรำชกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
ให้สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรนั้น 

ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลำกรในทุกต ำแหน่งและทุกระดับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพิจำรณำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปี 
ส่งผลให้ได้เลื่อนขั้นตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมหนังสือสั่งกำร “กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
และเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที ่1 (1เมษำยน 2565)” 

2. บุคลำกรในทุกต ำแหน่งและทุกระดับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร/ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน มำใช้ประกอบกำร 
พิจำรณำปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน และน ำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใน
เรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล อย่ำงสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
 

8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
การด าเนินงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีควำมตระหนักและให้
ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน
และจรรยำบรรณของวิชำชีพ ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษำวินัย โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

8.1 จัดท ำประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นมำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทุกคนได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
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8.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรปลูกจิตส ำนึก ยกระดับจิตใจของบุคลำกรให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ตำมหลักศำสนำที่ตนยึดถือ 

8.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำรรักษำวินัยของบุคลำกร เสริมสร้ำงควำมมีวินัยต่อตนเอง 
มีควำมขยันหมั่นเพียรและมีควำมรับผิดชอบ รักษำระเบียบ วินัย และเคำรพกฎหมำย ปฏิบัติตำมคุณธรรม
ของศำสนำ มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

8.4 เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย ให้แก่บุคลำกรในสังกัด ในรูปแบบ
จดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์ ที่มีลักษณะเป็นกำรวำงบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรที่ดีส ำหรับหน่วยงำน
เพ่ือบุคลำกรในสังกัดจะได้ระมัดระวังในกำรกระท ำมิให้ผิดวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ทุกคน ปฏิบัติ

กิจกรรมเขตสุจริตร่วมกัน ได้แก่ เคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่ำวค ำปฏิญำณเขตสุจริต               
ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี ร้องเพลงสดุดีจอมรำชำ จนเป็นกิจนิสัย และกิจวัตรประจ ำวัน อย่ำงต่อเนื่อง 

2. บุคลำกรในส ำนักงำนมีจริยธรรมที่ดี มีกำรรักษำระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในองค์กรและมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกันในหน่วยงำน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 1 มีมำตรฐำนและแนวทำงกำร
ปฏิบัติส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ยึดถือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
และกำรปฏิบัติตนร่วมกัน 

4. จำกกำรเสริมสร้ำงกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ไม่ท ำผิดวินัยให้กับบุคลำกรในส ำนักงำนเขต
โรงเรียนในสังกัด โดยให้ควำมรู้กับครูและบุคลำกรตำมสถำนศึกษำต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรป้องปรำมกำรกระท ำผิด 
วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรกำรป้องกันทุจริตในกำรสรรหำบุคลำกร สังกัด สพฐ. 
ท ำให้จ ำนวนผู้กระท ำผิดลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



 

 

 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 

 



































 
ด้านการสรรหาคนดีคนเกง่ 

เพือ่ปฏบิัตงิานตามภารกิจของหน่วยงาน  

 
 





































 
ด้านการพัฒนาบุคลากร  

 
 





























































 
ด้านการสร้างความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ 

 
 



















 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 



สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  สถานที่ที่
ปฏิบัติงานมีความสวยงาม สะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกโต๊ะท างาน และห้องประชุมทุกห้อง มีบริการน  าดื่ม เครื่องดื่มร้อน/เย็น 
ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 

 

       
 

 



    
 

 
 

   



 
ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

 
 
 

 

































 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 









































 
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

ของบุคลากรในหน่วยงาน 

 















กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 


