














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 
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ค าน า 

 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 น าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564 ) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน          
โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1                  
ได้ค านึงถึงผู้มีส่วนได้จากทุกภาคส่วน  ตลอดจนค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อความส าเร็จต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อาศัยอ านาจตามความมาตรา 
54  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ กฎ กคศ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1   

 ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ คือ ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นปัจจัยที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ต่อผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และความยั่งยืนขององค์กร และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วิสัยทัศน์ขององค์กร
บรรลุผลส าเร็จ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในฐานะ
กลุ่มงานที่มีหน้าที่ ในการบริหารงานบุคคล  อาทิ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล สามารถด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บุคลกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 
 
 
 

 



 

สว่นที ่1  ขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
 ส่วนนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานกับนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อให้ทราบบริบทในด้านต่าง ๆ ของทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ความเชือ่มโยงของแผนยทุธศาสตรส์ านกังานกบันโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลและแผนการ
ด าเนนิงานของกลุม่บรหิารงานบุคคล   
  การก าหนดแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นการก าหนดเพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบผลส าเร็จ และตอบสนองต่อความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน   ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการจัดท าและเชื่อมโยงความรู้ มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นในบริบท
ท่ีแตกต่างกัน และตอบสนองภารกิจได้ 

 

- พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
- พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการงานของส านักงาน 
- เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 



 แผนภาพที่ ๑  ความเชื่อมโยงของของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ   
                   แผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 ๑.๒ มติิการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1   ก าหนดมิติและขอบเขตของนโยบายที่ครอบคลุมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ดังแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2 มิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 มิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามแผนภาพ ๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในมิติต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จะมุ่งเน้นการน าค่านิยมหลักขององค์กร (FIRST) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความตระหนักถึงค่านิยมสุจริต ข้อก าหนดทางจริยธรรมและวินัยขององค์กร  
 ทั้งนี้ ค่านิยมหลักขององค์กร (FIRST) ประกอบด้วย  
 (๑) Familiar  (บริการอย่างกัลยาณมิตร) 
 (2) Integrity (จิตตั้งมั่นในคุณธรรม)  
 (3) Responsibility (ส านักรับผิดชอบต่อหน้าที่) 
 (4) Service Mind (มีไมตรีให้บริการ) 
 (5) Teamwork (ทีมงานเครือข่ายคุณภาพ) 
 นอกจากนี้แล้ว การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี

ยุทธ 

ศาสตร ์

ที่ 3 

F 

I 

R 

S 

T 

มิติการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

1 ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

2 
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

3 
ประสิทธิผล
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

4 ความ
พร้อมรับผิด 

5 คุณภาพ
ชีวิตและ

ความสมดุล 



รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 ค าอธบิาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”  ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การบริหารจัดการงาน
ด้านวิชาการ และทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะความช านาญ และ
สมรรถนะสูง ความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และพร้อมปฏิบัติงานทั้งเชิงรับและเชิงรุกเน้นการสร้างและคิดค้นนวัตกรรมที่จะท าให้
ระบบบริหารจัดการงานขององค์กรมีรูปแบบใหม่ๆ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
ที่หลากหลายมากยิง่ขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย  ๔.๐  และการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการของ
องค์กรให้เทียบเท่าและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างช่องทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร  ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก โดยมี
เป้าประสงค์ส าคัญเพ่ือเอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  (Best Practices)  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
และสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competence)  รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดข้ึน 
 วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานขององค์กร การพัฒนางานด้านวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศกับ
หน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ 
 เป้าประสงค ์
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการจัดท าและเชื่อมโยงองค์ความรู้ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
บริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรอ่ืนในบริบทที่แตกต่างกันไป และตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 ตวัชีว้ดัระดบัยุทธศาสตร์ 
 ระดับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ 
 - หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมให้ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง 
ข้อมูลและองค์ความรู้ และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 - บุคลากรพร้อมเรียนรู้และให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานมากยิ่งขึ้น  มีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ส าหรับมิติการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง  ๕  มิต ิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 น าแนวทางจากมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   ตลอดจนเครื่องมือ



ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งสานักงาน ก.พ. ก าหนดเป็นมิติส าหรับการประเมิน
ความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 มิตทิี ่๑ ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์ 
 มุ่งเน้นการก าหนดให้มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์   ก าหนดให้มีการวางแผนและบริหารอัตราก าลังอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ  ก าหนดให้มีแผนงาน  โครงการ  และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือพัฒนาและ
รักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง  ก าหนดให้มีการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  ตลอดจน
แผนการสืบทอดต าแหน่ง และให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 
 มิตทิี ่๒ ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 มุ่งเน้นให้การด าเนินกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา 
ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง  เที่ยงตรง  ทันสมัย  และสามารถน ามา
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว   มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มากข้ึน  สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม สะท้อนผลิตภาพของ
บุคลากรและมีความคุ้มค่า 
 มิตทิี ่๓ ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 มุง่เน้นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ  มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความ 
พึงพอใจต่อนโยบาย  แผนงาน  โครงการและมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล  มุ่งเน้นให้มีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 มิตทิี ่๔ ความพร้อมรบัผิดดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 มุ่งเน้นให้การด าเนินการและการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องค านึงถึงหลักความ 
สามารถ ผลงานและหลักคุณธรรม การด าเนินการและการตัดสินใจต้องมีความโปร่งใสและพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
 มิตทิี ่๕ คุณภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติและการท างาน 
 มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทุกระดับ มีการจัดสวัสดิการและ   
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพของส านักงานฯ ตลอดจนการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม ระบบงาน และบรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 
 ๑.๓ ข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคล 
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของส านักงานฯ กล่าวคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ ๑๙/๒๕๖๑  
ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพัน 
และให้โอนข้าราชการและอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความประสงค์จะโอนไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 เปลี่ยนแปลงไป  ดังรายละเอียด 
 
 
 



 
 
 
  ๑.๓.๑ ข้อมูลอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท จ านวน 
1. ข้าราชการ 1,344 
2. ลูกจ้างประจ า 50 
3. พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 18 
4. ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) 22 

รวม 1,434 
 
  ๑.๓.๒ ข้อมูลอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนของพนักงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงาน 
กรอบ คนครอง อัตราว่าง 

หมายเหตุ 
(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 8 0  
2. กลุ่มอ านวยการ 7 5 1  
3. กลุ่มนโยบายและแผน 7 5 0  
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 5 1  
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3 2 1  
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11 7 3  
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 2 -  
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ     
    และการสื่อสาร - 1 -  
9. กลุ่มกฎหมายและคดี - 1 -  
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 1  
11. ศึกษานิเทศก์ 22 18 3  

รวม 74 56 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  ๑.๓.๓ ข้อมูลอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนของพนักงานจ าแนกตาม 
ประเภทและระดับต าแหน่ง 
 

ประเภท / ระดับ จ านวน หมายเหตุ 

ประเภททางบรหิาร   
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1  
     รองผู้อ านวยการ 3  
ประเภททางวชิาการ   
     ระดับเชี่ยวชาญ 1  
     ระดับช านาญการพิเศษ 26  
     ระดับช านาญการ 12  
     ระดับปฏิบัติการ 7  
ประเภทปฏบิตัิการ   
     ระดับอาวุโส -  
     ระดับช านาญงาน 7  
     ระดับปฏิบัติงาน 3  

รวม 60  
 
   
 
 



สว่นที ่๒ การด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 ส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอการด าเนินการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ตามมิติการประเมินผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จ านวน ๕ มิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๒.๑ มติิที ่๑ ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร ์
 

รายละเอยีด การด าเนนิการ 
มุ่งเน้นการก าหนดให้มีนโยบาย แผนงาน 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
สานักงาน ก าหนดให้มีการวางแผนและ 
บริหารอัตราก าลังอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก าหนดให้มี 
แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ 
รักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 
ก าหนดให้มีการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร 
ทุกระดับ ตลอดจนแผนการสืบทอด 
ต าแหน่ง และให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

๑. ส านักงานฯ มีการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้โยงกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ มีความ
สอดคล้องกัน 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีแผน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีแล้ว 
๓. ส านักงานได้บรรจุโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
บุคคลไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีงบประมาณ 
 

 
  



 ๒.2 มติิที ่2 ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
 

รายละเอยีด การด าเนนิการ 
มุ่งเน้นให้การด าเนินกิจกรรมและ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ 
ถูกต้องและทันเวลา ระบบฐานข้อมูลด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถน ามา 
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ 
มากขึ้น สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม สะท้อน 
ผลิตภาพของบุคลากรและมีความคุ้มค่า 

๑. ส านักงานได้มีการควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานที่กลุ่ม
อ านวยการ เพียงจุดเดียว แต่แยกกลุ่ม เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้ทันเวลา 
๒. ส านักงานได้จัดท า กลุ่มไลน์  “MK1 โปร่งใส”ของ
ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ท าให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัย 
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว 
๔. ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ ผอ.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ได้ติดตามให้การด าเนินงานด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างถูกต้อง และทันเวลา 
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนก าหนดให้มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานเป็นประจ า 
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มหาสารคาม เขต 1  ได้มี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานที่ส าคัญตลอด 
จนก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในคู่มือดังกล่าวเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
  



 ๒.๓ มติิที ่๓ ประสทิธผิลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

รายละเอยีด การด าเนนิการ 
มุ่งเน้นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่จ าเป็นต่อการ 
บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อนโยบายแผนงาน โครงการและ
มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นให้มี
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

๑. ส านักงานมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐาน
การจัดการความรู้ โดยก าหนดกิจกรรมการเสริมสร้าง    
การเรียนรู้ของบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. ก าหนดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบรรจุ
เป็นโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี และ 
ก าหนดให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามสายงานและระดับต าแหน่งเพ่ือเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล ตาม
นโยบาย ๔.๐ 
๓. ส านักงานมุ่งเน้นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มี 
ประสิทธิภาพ  ก าหนดมาตรการ กลไก และระบบการ
บริหาร    ผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

 
 
 
 
 
  



 ๒.๔ มติิที ่๔ ความพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
 

รายละเอยีด การด าเนนิการ 
มุ่งเน้นให้การด าเนินการและการตัดสินใจ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง 
ค านึงถึงหลักความสามารถ ผลงานและหลัก 
คุณธรรม การด าเนินการและการตัดสินใจ 
ต้องมีความโปร่งใสและพร้อมรับการ 
ตรวจสอบ 

การด าเนินการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานตัดสินใจบนพ้ืนฐานของระเบียบต่าง ๆ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีค านึงถึงหลักความสามารถ ผลงานและหลัก
คุณธรรม นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การร้องทุกข์และอุทธรณ์ โดยกรณีท่ีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของ   
ส านักงานฯ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเห็นว่าการ 
ลงโทษ ไม่เหมาะสมกับความผิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักความ 
โปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบ 

 
 
 ๒.๕ มติิที ่๕ คุณภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติและการท างาน 
 

รายละเอยีด การด าเนนิการ 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรมี 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทุกระดับ 
มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ 
สะดวกเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับความต้องการ 
และสภาพของส านักงาน ตลอดจนการ 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อม ระบบงาน และ 
บรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความ 
เหมาะสม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1 ก าหนดกิจกรรมการสัมมนาประจ าปีไว้ในแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพ่ือ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี และจัดให้มีกองทุนสวัสดิการของส านักงานเพ่ือ
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ สงเคราะห์ อ านวยความสะดวก
ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิต โดยการจัดสวัสดิการนอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ได้รับจากเงินงบประมาณ ให้บริการหรือจัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่
สมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือความ
สามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกหรือระหว่าง 
สพป.มหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น 

  








