
 

รายงานผลการบริหารงานบุคคล 

    ประจําปงบประมาณ 2563 

 กลุมบริหารงานบุคคล   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 

  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดมีการดําเนินงาน     

ดานการบริหารงานบุคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  เสร็จสิ้นแลว นั้น 
 

  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดจัดทํา

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 3 ประจําปงบประมาณ 2563  เพ่ือเปนประโยชนตอผูบังคับบัญชาทุกระดับ ท่ีจะสนับสนุน ชวยเหลือ 

ดานบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 3  หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน 

ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกบุคลากร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ 

 

       กลุมบริหารงานบุคคล 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

   สวนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตน        1 

   สวนท่ี 2 การแบงสวนงานภายในกลุมบริหารงานบุคคล     3 

   สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน        4 

   สวนท่ี 4 ปญหา แนวทางแกไข และผลการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล   8 

   สวนท่ี 5 ผลการพัฒนาทรัพยาบุคคล       9 
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สวนท่ี 1  ขอมูลเบ้ืองตน 

จํานวนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2561) 

1.1 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) หมายเหตุ 
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1  
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 5  
3. ผูอํานวยการสถานศึกษา 158  
4. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 2  
5. ศึกษานิเทศก 18  
6. ครูผูสอน 1,104  
7. บุคลากรทางศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 37  

รวม 1,325  
 

1.2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) แยกตามกลุมภารกิจ 

ท่ี กลุม จํานวน (คน) หมายเหตุ 
1. กลุมอํานวยการ 6  
2. กลุมบริหารงานการเงินสินทรัพย 6  
3. กลุมบริหารงานบุคคล 7  
4. กลุมนโยบายและแผน 5  
5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 7  
6. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 0  
7. หนวยตรวจสอบภายใน 1  
8. กลุมกฎหมายและคดี 2  
9. กลุมพัฒนาบุคลากร 2  

10. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1  
รวม 37  

 

1.3 จํานวนลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว (ปฏิบัติงานในสํานักงาน/สถานศึกษา) 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) หมายเหตุ 
1. ลูกจางประจํา 41  
2. พนักงานราชการ 94  
3. ลูกจางชั่วคราว 349  

รวม 484  
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สวนท่ี 2  แบงสวนงานภายในกลุมบริหารงานบุคคล 

 2.1 กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

                 (1)  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 

       (2) งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตําแหนง 

                 (3) งานปรับปรงุการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

        (4) งานจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (5) งานบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตําแหนง 

                  (6) งานจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 

          (7) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวตามกรอบท่ีไดรับจัดสรร 

  (8) งานตัดโอนอัตรากําลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจางประจํา 

(9) การรายงานผลการบริหารงานบุคคล ตอ สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. 

        (10) งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

               ตามหลักเกณฑท่ีก.ค.ศ.กําหนดทุกวิทยฐานะ 

       (11) งานประเมินคางานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

                 ตามมาตรา 38 ค.(2) 

       (12) งานปรับระดับชั้นงานตําแหนงลูกจางประจํา 

2.2 กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

                   (1) งานแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         (2) งานแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          (3) งานแตงตั้ง (ยาย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38ค (1) (2) 

          (4) งานรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืนท่ีมิใชขาราชการครูและบุคลากร        

                        ทางการศึกษามาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          (5) งานสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

                         38ค. (1) (2) 

  (6) งานประเมินผูอํานวยการสถานศึกษา (ใหม) 

(7) งานเตรียมความพรอมพัฒนาอยางเขมตําแหนงครูผูชวย 

 (8) งานทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2) 

  (9) งานคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเริ่มตนจากระดับปฏิบัติงานและระดับปฎิบัติการ 

  (10) งานคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 

  (11) งานสรรหาลูกจางชั่วคราวทุกประเภทและพนักงานราชการ 
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  (12)  งานดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการ 

  (13)  งานบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  

  (14)  งานลาออกจากราชการและลูกจางประจํา 

  (15)  งานขอกลับเขารับราชการ 

            (16)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนง 

           (17) งานเปลี่ยนสายงานและกลุมงานตําแหนงลูกจางประจํา 

2.3 กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

  (1) งานทะเบียนประวัติขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 

  (2) งานดําเนินการเพ่ิมคาตอบแทนพนักงานราชการ 

  (3) การเขาถึงขอมูล  การจัดทํา  แกไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมขอมูลขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ในระบบทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส  ตามแบบคํารองขอและคําสั่ง 

(4) การเพ่ิม – การจําหนาย ขอมูลอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ

ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส  ตามคําสั่ง 

(5) งานบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ทุกตําแหนง ทําหนาท่ีนายทะเบียนควบคุมบัตร

ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

  (5) งานทะเบียนประวัติขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 

(ในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา(E-Payment)  ท่ีเก่ียวกับระบบทะเบียนท่ัวไป  เชน  ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลครอบครัว  ประวัติการศึกษา/ ฝกอบรม/ดูงาน, ท่ีอยู และการเปลี่ยนคํานําหนา-ชื่อ – ชื่อนามสกุล 

  (๖) งานขออนุญาตการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราวทุกประเภท                                                 

               (7)  งานเครื่องราชอิสริยาภรณการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

(8)  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  (9)  งานขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ  การขอพระราชทานเพลิงศพ 

 (10) งานเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา 

  (11)  งานเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงการเลื่อนเงินเดือน 

ขาราชการ และเลื่อนข้ันคาจางประจําในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา(E-Payment) 

(12)  งานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ และถือจายอัตราคาจางประจําปรวมถึง

งานถือจายในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา(E-Payment) 

(13)  งานตัดโอนอัตราเงินเดือนขาราชการ อัตราคาจางลูกจางประจําของหนวยเบิกรวมถึง 

งานตัดโอนถือจายอัตราเงินเดือนและคาจาง ในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา(E-Payment) 

   (14)  งานขอเงินคาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจางกรณีเงินเดือนคาจางถึงข้ันสูงสุด 
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  (15)  งานดําเนินการใหพนักงานราชการไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว 

                     (16)  งานบริการจัดทําหนังสือรับรองตามคํารองของผูอํานวยการโรงเรียนและขาราชการ

ในสํานักงาน  (ทําหนาท่ีควบคุมทะเบียนหนังสือรับรอง) 

  (17)  งานบริการจัดทําบัตรและจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

   (18)  ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ในการควบคุมการเบิกจายตรงเงินสวัสดิการ 

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล (สําหรับผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของขาราชการ และลูกจางประจํา) ในระบบ 

กรมบัญชีกลาง และควบคุมการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ท่ี กค 0416.4/ว143  ลงวันท่ี 19  มีนาคม  2561  ของขาราชการคร ูและลูกจางประจํา 

2.4. กลุมงานธุรการ 

 (1) ธุรการกลุมบริหารงานบุคคล ออกเลขหนังสือสง สงงานในระบบ( e-filling) 

 (2) งานรับและ สงหนังสือราชการ แจงเวียนหนังสือราชการ 

 (3) งานดําเนินการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหเปนปจจุบันเสมอ 

                     (4) อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง 

       สวนราชการในพ้ืนท่ี และสวนราชการนอกพ้ืนท่ี 

สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน 

ท่ี เรื่อง จํานวนราย หมายเหตุ 

1 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผูชวย) 70   

2 การเกลี่ยอัตรากําลังคนภายในสถานศึกษา     

   - ขาราชการครูสายงานการสอน (ตัดตําแหนงวาง,คนครอง) 20   

   - พนักงานราชการ 12   

   - ลูกจางชั่วคราว (ครูขาดแคลนข้ันวิกฤษ) 5   

3 การสรรหาพนักงานราชการ     

   - ตําแหนงครูผูสอน 9   

   - ตําแหนงนักจิตรวิทยา 1   

   
 

  

4 การเปลี่ยนตําแหนง การยาย การโอน     

   - การยายผูบริหารสถานศึกษา 15   

   - การยายผูสอน 60   

   - การยายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 0   

   - การรับโอนขาราชการอ่ืน  1   
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ท่ี เรื่อง จํานวนราย หมายเหตุ 

5 ขาราชการมา/ไป ชวยราชการ 1   

6 การเลื่อนและแตงตั้งบุคลารกทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 0   

7 การลาออกจากราชการ     

   - ผูบริหารสถานศึกษา 0   

   - ครูผูสอน 6   

   - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 0   

   - ลูกจางประจํา 0   

   - ลูกจางชั่วคราว จากเงินงบประมาณ 10   

8 การให/เลื่อน วิทยฐานะ     

   - ชํานาญการ 38   

   - ชํานาญการพิเศษ 12   

   - เชี่ยวชาญ 1   

9 การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน 1   

10 การเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2563)     

   - ไดเลื่อนเงินเดือน 1,288   

   - ไมไดเลื่อนเงินเดือน 4   

  การเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2563)     

   - ไดเลื่อนเงินเดือน 1,302   

   - ไมไดเลื่อนเงินเดือน 23   

11 การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2563)      

   - ไดเลื่อนเงินเดือน 41   

   - ไมไดเลื่อนเงินเดือน 0   

  การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2563)     

   - ไดเลื่อนข้ันคาจาง 39   

   - ไมไดเลื่อนข้ันคาจาง 0   

12 การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562     

   - ไดเลื่อนคาตอบแทน 85   

   - ไมไดเลื่อนคาตอบแทน 9   

13 การขอสําเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 820   

14 การขอหนังสือรับรอง 122   

15 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2563 111   
16 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 373   
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ท่ี เรื่อง จํานวนราย หมายเหตุ 

17 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ 30   

18 การขอเพ่ิมคุณวุฒิ ในทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 25   

19 ตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือขาราชการครูฯ  ท่ีบรรจุใหม 83  

20 การเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใน ก.พ. และ กคศ. 16 13  

21 การขอเวนการรับราชการทหาร 11  

22 การอนุญาตลาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  110  

23 การขอพระราชทานเพลิงศพ 12  

24 การรายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแกกรรม 8  

25 การขออนุญาตไปเดินทางไปตางประเทศ 12  

26 การจัดทําขอมูลจายตรงเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 50  

27 การาเปลี่ยนแปลเพ่ิมเติมขอมูลในระบบจายตรงคารักษาพยาบาล 130  

28 การเกษียณอายุราชการ ทุกตําแหนง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 90   
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สวนท่ี 4 ปญหา แนวทางการแกไข และผลการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล 

ท่ี บัญหา แนวทางแกไข ผลการปฏิบัติ 
1. การติดตอประสานงาน 

การดําเนินการงานกับ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
-ความลาชาในกระบวนการ 
ทํางาน 
-การสับสนในหนาท่ีของ 
ผูปฏิบัติท้ัง 2 หนวยงาน 

 

1. ผูรับผิดชอบในงาน 
    ตองทุมเท ใสใจในหนาท่ี 
    ไมใหเกิดความเสียหาย 
2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    เชน การยายและแตงตั้ง 
    เลื่อนวิทยฐานะ  หนวยงาน 
    ท้ัง 2 หนวย ควรรวมการ 
    การกําหนดข้ันตอนให  
    ชัดเจน  

ผูปฏิบัติงานสามารถ 
ปฏิบัติงานไดราบรื่น 
สงผลตอขวัญกําลังใจ 
 

2. ความเขาใจการเลื่อน/แตงตั้ง 
/ยาย/โอน บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38  
ค.(2) 

1.ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกกลุม
ใหเขาใจในหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของ 
2. การเวียนหนังสือแจง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  
มีความรูความใน รูปแบบ 
วิธีการและปญหาตาง ๆ 

3. การเลื่อนวิทยฐานะ 
ขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงครู 
ตามหลักเกณฑหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ว21/60 
มีกระบวนการปฏิบัติท่ียุงยาก 
สับสน เอกสารประกอบ 
การพิจารณาเพ่ือขอเลื่อน 
วิทยฐานะ มากเกินความ 
จําเปน 
 

1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
ในหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
2. เจาหนาทีผูรับผิดชอบ 
ใหคําแนะนํา 
3. ก.ค.ศ. ควรกําหนดแนวทาง 
ชัดเจน ใหงาย ตอการปฏิบัติ 
  
 

ขาราชการครูท่ีเลื่อน 
วิทยฐานะ เกณฑดังกลาว 
นําผลงานสูการปฏิบัติจริง 
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สวนท่ี 5 ผลการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

 กลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินโครงการตามแบบงบประมาณ ประจําป 2563 ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครบถวนแลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา                           

วันท่ี  23 – 24  กรกฎาคม 2563  

2. การพัฒนางานบริหารงานบุคคล ในรูปแบบ PLC (รวมกันปรึกษาแกปญหางานภายในกลุม) 

ทําใหผูเขารับการพัฒนาตามโครงการดังกลาว มีความรูความเขาใจ  ในบทบาทของตนเปนไปตาม 

วัตถุประสงคของโครงการดังกลาว เปนไปตามศักยภาพในแตละตําแหนงหนาท่ี ดังนี้ 

1. ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 

1.1 มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

1.2 มีความรู ความเขาใจตอการดําเนินการทางวินัย ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีตอการ 

ดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัย 

                1.3 ผูเขารวม ไดศึกษาแหงเรียนรูเพ่ือแสวงหาประสบการณใหม ๆ สามารถนํามาประยุกตใช  

ในหนวยงาน หรืองานในหนาท่ีของแตละบุคคลได และสรางเสริมความคิดริเริ่มในการทํางาน เปนการสราง

ขวัญและกําลังใจ 

  2. บุคลากรในสังกัด 

2.1 มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทาง 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ และขอบขายภารกิจงานในหนาท่ี 

      2.2 ไดรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันจะนําไปสูการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ปญหา อุปสรรค  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันฐาน ไมเพียงพอ 

ตอการดําเนินงานในโครงการ 

 ขอเสนอแนะ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน  จัดสรรงบประมาณในพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมรวมเปนคณะทํางาน  กับคณะกรรมการท่ืปรึกษา/พ่ีเลี้ยง Coaching Team 

 

ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ณ  หองประชุมเบญจพร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ประชุมกลุมบริหารงานบุคคล 

ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ภาพกิจกรรมการสรรหาพนักงานราชการ   

ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


