
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนไปตามประกาศของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการดําเนินงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
ประกอบไปดวย   หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส    หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุมคา  เชน  
  1.  การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดดําเนินการตามระเบียบ 
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ที่กําหนด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  (ภาคผนวกหนา 2 - 36 )  และสรุปไดดังนี้ 
   1.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประถมศึกษานาน เขต 1 
   2.  จัดทําขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่  1 
        พฤศจิกายน  2562 
   3.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังฯ 
   4.  เสนอตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ไปยัง ศธจ เพื่อขออนุมัติตัดโอนฯ ตอ 
        อกศจ. และ กศจ. 
   5.  ออกคําสั่งตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนฯ 
   6.  ประกาศตําแหนงวาง 
   7.  แจงงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําเร่ืองยายขาราชการครูฯ ดําเนินการตอไป    
   8.  รายงาน สพฐ. 
  ผลการดําเนินงาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ไดดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  อัตราวาง   2   อัตรา  มีคนครอง 
                     3  อัตรา  ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  4  อัตรา   
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  2.   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไดดําเนินการตามกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่กําหนด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ( ภาคผนวกหนา 37 -87 )  และสรุปไดดังนี้ 
   1.  แจงหลักเกณฑแนวปฏิบัติและปฏิทินการยาย ใหผูที่มีความประสงคขอยาย 
        รับทราบ 
   2.  ประกาศตําแหนงวาง 
   3.  รวบรวมคํารองขอยายและจัดทําบัญชีรายละเอียดผูขอยายเพ่ือนําเสนอ 
        คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายละอียดฯ 
   4.  จัดสงบัญชีรายละเอียดใหผูขอยายตรวจสอบขอมูลกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ 
   5.  จัดสงคํารองขอยายของผูที่ขอยายไปตาง สพท. 
   6.  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายละเอียด และพิจารณาคาคะแนนตาม 
        รายละเอียดตัวชี้วัดการยายขาราชการครูฯ 
   7.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายละเอียด และพิจารณาคาคะแนน 
        ตามรายละเอียดตัวชี้วัดการยายขาราชการครูฯ 
   8.  จัดสงรายชื่อผูขอยายไปยังโรงเรียนที่ผูขอยายไดยื่นคํารอง เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
        สถานศึกษาใหความเห็นประกอบการพิจารณายาย 
   9.   แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลการพิจารณายายขาราชการครูฯ 
   10. เสนอพิจารณายายไปยัง ศธจ. เพื่อนําเสนอ อกศจ. และ กศจ.  ใหความเห็นชอบ 
         ตอไป 
   11. แจงคําสั่งยายฯ ไปยัง โรงเรียนทุกโรงในสังกัด แจง สพป.ที่มีผูไดรับการยายตาม 
         คําสั่งยายฯ   และรายงาน  สพฐ. 
   12. รับรายงานตัวผูไดรับการยายมาจากตาง สพท. สงตัวไปยังโรงเรียนตอไป 
  ผลการดําเนินงาน 
        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดขออนุมัติยาย 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน และ กศจ.นาน เห็นชอบอนุมัติ 
                     ใหยายขาราชการครูฯ ตําแหนงครูผูสอน  ยายลงตําแหนงวาง    จํานวน  27   ราย  และ 
  ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปโรงเรียนที่มีอัตรา 
  กําลังต่ํากวาเกณฑ  จํานวน  3  ราย 
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  3.   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา             
ไดดําเนินการตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่กําหนด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (ภาคผนวกหนา 89-139 )  
และสรุปไดดังนี้ 
   1.  แจงหลักเกณฑแนวปฏิบัติและปฏิทินการยาย ใหผูที่มีความประสงคขอยาย 
        รับทราบ 
   2.  ประกาศตําแหนงวาง 
   3.  รวบรวมคํารองขอยายและจัดทําบัญชีรายละเอียดผูขอยายเพื่อนําเสนอ 
        คณะทํางานพิจารณาใหคะแนนผูขอยายตามรายละเอียดการประเมินฯ 
   4.  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาใหคะแนนผูขอยายตามรายละเอียดการประเมิน 
        ศักยภาพการยายผูบริหารสถานศึกษาและจัดลําดับที่ 
   5.  จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาใหคะแนนผูขอยายตามรายละเอียดการประเมิน 
        ศักยภาพการยายผูบริหารสถานศึกษาและจัดลําดับที่ 
   6.  จัดสงรายชื่อผูขอยายไปยังโรงเรียนที่ผูขอยายไดยื่นคํารอง เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
        สถานศึกษาใหความเห็นประกอบการพิจารณายาย 
   7.   แตงตั้งคณะทํางานพิจารณายายขาราชการครูฯ ตาํแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
   8.  จัดประชุมคณะทํางานพิจารณายายขาราชการครูฯ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
   9.  เสนอพิจารณายายไปยัง ศธจ. เพื่อนําเสนอ อกศจ. และ กศจ.  ใหความเห็นชอบ 
         ตอไป 
   10. แจงคําสั่งยายฯ ไปยัง โรงเรียนและ สพท.ที่มีผูไดรับการยายตามคําสั่ง 
         และรายงาน สพฐ. 
   11. รับรายงานตัวผูไดรับการยายมาจากตาง สพท สงตัวไปยังโรงเรียนตอไป.   
  ผลการดําเนินงาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดเสนอขออนุมัติยาย 
  ผูอํานวยการสถานศึกษา และ กศจ.นาน ไดเห็นชอบอนุมัติใหยาย  จํานวน  10  ราย 
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  4. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดดําเนินการตามกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติ ที่กําหนด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  (ภาคผนวกหนา 141 - 171)  สรปุไดดังนี้ 
   1. แจงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ไปยังสถานศึกษา 
   2. แจงสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูฯ 
   3. แจง รร. นับตัวขาราชการครูฯ ที่มีตัวอยูจริง ณ 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. 
   4. แจงขอมูลเงินเดือนขาราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการตาง สพท. 
   5. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินตามท่ี สพฐ. จัดสรร 
   6. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินสําหรับใชเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบฯ 
   7. ประกาศการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
   8. แจงโรงเรียนดําเนินการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ 
   9. จัดทําบัญชีรายละเอียดการเสนอเลื่อนเงินเดือนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 
           พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ 
   10. แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูฯ 
   11. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ 
   12.  เสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ ไปยัง ศธจ. เพื่อเสนอตอ อกศจ. และ กศจ. 
         ใหความเห็นชอบ 
   13. รับแจงการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ จาก ศธจ. 
   14. สงคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ ใหแกสถานศึกษาและงานที่เก่ียวของ 
   15. รายงานการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ ไปยัง สพฐ. 
  ผลการดําเนินงาน 
        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดเสนอขอความเห็นชอบ 
  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กศจ.นาน มีมติเห็นชอบให 
  เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรอง ผอ. สพท. จํานวน 3  ราย 
  ศึกษานิเทศก จํานวน  17  ราย ผอ. รร.  จํานวน  151  ราย   รอง ผอ. รร. จํานวน  2  ราย   
  ครูผูสอน  จํานวน  1,088  ราย    บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค (2)  จํานวน   51   ราย 
  รวม  1,312  ราย 
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  5.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักพรรดิมาลา  ไดดําเนินการตาม 
ระเบียบหลักเกณฑ  แนวปฏิบัติ ที่กําหนด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (ภาคผนวกหนา 173 - 183)  สรุปได
ดังน้ี 
   1.  แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ไปยังสถานศึกษา 
   2.  แจงสถานศึกษาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบในการขอพระราชทาน 
        เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   3.  จัดทําบัญชีรายละเอียดผูที่มีคุณสมบตัิครบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
   4.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบ 
                 ของผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   5.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดี 
        ความชอบของผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ 
                                    เหรียญจักรพรรดิมาลา 
   6. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาไปยัง 
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ผลการดําเนินงาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดเสนอขอพระราชทาน 
  เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติครบ   จํานวน    140  ราย 
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  6.  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ,ชํานาญพิเศษ 
ไดดําเนินการตาม   ระเบียบหลักเกณฑ    แนวปฏิบัติที่กําหนดเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล                             
(ภาคผนวกหนา 185 – 202  )    สรุปไดดังนี้ 
   1.  แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ไปยังสถานศึกษา 
   2.  ใหคําปรึกษาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ 
        ตามหลักเกณฑ และมีความประสงคจะสงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
        ชํานาญการพิเศษ 
   3.  ผูที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑฯ ยื่นคําขอรับการประเมินตอสถานศึกษา 
   4.  สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑฯ และตรวจสอบคุณสมบัติและ 
        ประเมินผลงานของผูที่มีคุณสมบัติครบฯ และประสงคจะสงผลงานทางวิชาการฯ 
   5.  สถานศึกษาสงแบบขอรับการประเมินขาราชการครูฯ ในการขอมีวิทยฐานะฯ 
        และเอกสารประกอบตาง ๆ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานาน เขต 1 
   6.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 แตงตั้งคณะกรรมการ 
        ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานเบื้องตน เพ่ือใหขาราชการครูฯ                 
                                    มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
   7.  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานฯ 
   8.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 เสนอการประเมินให 
        ขาราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษพิเศษ ไปยัง ศธจ.  
        เพ่ือขออนุมัติตอ  อกศจ. และกศจ. 
   9.  ศธจ.ออกคําสั่งใหขาราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษ 
   10. สงคําสั่งใหขาราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษไปยัง 
        โรงเรียนและผูที่เก่ียวของ 
   11. สงคําสั่งใหขาราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษไปยัง 
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ผลการดําเนินงาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดเสนอขออนุมัติให 
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ 
  และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตาม 
  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560  และ กศจ.นาน 
  มีมติอนุมัติ เลื่อนเปนวิทยฐานวิทยฐานชํานาญการพิเศษ   จํานวน   2   ราย    ตามหนังสือ  
  สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่  30 กันยายน  2552 มีวิทยฐานะชํานาญการ 
  จํานวน  16  ราย  เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน  12  ราย 
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