


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
นโยบายด้าน 
การวางแผน
อัตรากำลัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  
ดำเนินการกำหนดนโยบาย
ด้านการวางแผนอัตรากำลัง
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  และสถานศึกษาใน
สังกัด   
 

1. จัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใช้โปรแกรม excel ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง/สังกัด เลขที่ตำแหน่ง วิทยฐานะ  
วัน/เดือน/ปี เกิด วันบรรจุ ปีที่ วุฒิ
การศึกษา  
2. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพ
ความต้องการกำลังคน จัดทำข้อมูล 
ความต้องการวิชาเอกที่ควรมีตาม
มาตรฐานวิชาเอกของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
3. จัดทำแผนอัตรากำลังผู้บริหาร
สถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการบริหารอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 
   3.1 การเกลี่ยอัตรากำลัง 
   3.2 การคาดการณ์ตำแหน่งว่าง 
   3.3 ความต้องการสาขาวิชาเอก 
   3.4 การสรรหาครูตรงตามความ
ต้องการวิชาเอก 
   3.5 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

-ข้อมูลผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
-ข้อมูลความตอ้งการ
ครูตามสาขาวชิาเอก
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
-การบริหาร
อัตรากำลัง 
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ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นโยบายด้าน 
การวางแผน
อัตรากำลัง  (ต่อ) 

 4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
อัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ร่วมกันบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประ
สิทธิภา โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด 

-คำส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
อัตรากำลังใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้าน 
การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งบุคลากร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  ได้
ดำเนินการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศด้านผู้บริหาร
สถานศีกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย สามารถ
นำไปใช้ในการสรรหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นำข้อมูลจาก
แผนอัตรากำลังมาใช้
ประกอบการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 

1. ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการ
สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย  
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ และกรอบระยะเวลาตามที่
กฎหมายกำหนด 
2. การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีที่เป็น
ธรรมและโปร่งใส คือ ดำเนินการ
ประกาศรับย้าย/โอน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และดำเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. 
กำหนด 

-ข้อมูลความตอ้งการ
ครูตามสาขาวชิาเอก
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
-การย้ายผู้บริหาร 
-การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งคร ู
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ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นโยบายด้าน 
การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้งบุคลากร  (ต่อ) 

  -ประกาศรับย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ประกาศรับย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ทาง 
เวปไซต์สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-4- 
ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นโยบายด้าน 
การพัฒนาบุคลากร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้
ดำเนินการพัฒนาขาราชการ
ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด เพ่ือพัฒนา
ความร ูทักษะ สมรรถนะ เพื่อ
ใหรองรับภารกิจของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
1. ดำเนินโครงการพัฒนาและ
ยกยองเชิดชูเกียรติผู้บริหาร
สถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ของบุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
2. ดำเนินการตามนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธเชิญชวนให
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับ 
การ อบรมพัฒนาศึกษาด้วย
ตนเอง และอบรมพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลผ่านบทเรียน 
ออนไลน 
 

การสรางทางกาวหนาในสายอาชพี 
1 . ด ำ เ นิ น ก า ร โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย   
3  กิ จ ก ร ร ม  ไดแ้ก ่
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการระชุมสัมมนา
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(HCEC) 
2 . รวมมือกับสถาบันพัฒนาคร ู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27  
แหง ซึ่งเป็นหนวยพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 
ใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
โดยการจัดสงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขารับ 
การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน
เปนวิทยฐานะผูอํานวยการ
สถานศึกษาชํานาญการพิเศษ และ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
3. ประชาสัมพันธและใหการสนับสนุน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการรับทุน ศึกษาอบรมวิจัย และทุน
พัฒนาด้านการศึกษา ท้ังจากหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

-รายงานโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา  ตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2565 
 
 
 
 
 
 
-ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนา 
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ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

 3. ประชาสัมพันธโครงการ
อบรมพัฒนาของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เผยแพรข่่าวสาร  
ขอมูลความรูด้านการพัฒนา
บุคลากร 
4. ใหคําแนะนําสงเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหสอดคลองตาม 
ความตองการของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทุกภาคสวน 

4. สนับสนุนใหความร่วมมือกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ
เชิญชวนใหขาราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขารับการอบรมศึกษา 
ด้วยตนเอง อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ผ่านบทเรียนออนไลน เพื่อเป็นประโยชน
ในการนับชั่วโมงการพัฒนาในการขอรับ
การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 

 

นโยบายด้าน 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน
บุคลากร 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
อ่างทอง  ดำเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจดั
การศกึษา 

1. จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา  4 ดา้น ได้แก่  
     - ด้านการบริหารงานวิชาการ 
     - ด้านบริหารทั่วไป 
     - ด้านการบริหารงานบุคคล 
     - ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
เพื่อให้สถานศึกษาประเมินดำเนินการ
ประเมินตนเอง 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
-หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นโยบายการให ้
คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจ 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
อ่างทอง  มีการดำเนิน
โครงการพัฒนาวินัยและ
คุณธรรม จริยธรรมผู้บรหิาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศกึษา
ในสังกัด  ดำเนินการ
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับบุคลากรในสังกัด  
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อเป็น 
การสร้างแรงกระตุ้นเชิง
บวกให้บุคลากรในสังกดัใน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดอบรมให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การบริหารงานของสถานศึกษาและ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่
กำหนด  ป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิได้เกิดจาก
การจงใจ 
  
 
 

-โครงการพัฒนาวินัย 
และคุณธรรม 
จริยธรรมผู้บริหาร 
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
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ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นโยบายการให ้
คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจ  (ต่อ) 

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามกา้วหน้า
ในวิชาชพี โดยการอนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกใน
ตำแหน่งที่สูงข้ึน หรือการขอโอน   
การส่งเสริมสนับสนุนการขอ หรือเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดทำ
คู่มือการขอมวีทิยฐานะชีแ้จงการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คู่มือการขอม ี
วิทยฐานะตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก ์
 
 
 
 
 
 
-คู่มือการขอมีวิทย
ฐานะตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นโยบายการให ้
คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจ (ต่อ) 

 3. ส่งเสริมให้บุคลากรไดร้ับรางวัลใน
สาขาต่าง ๆ  โดยการประชาสัมพันธ์
รางวัลของแต่ละหน่วยงาน  ตลอดจน
ให้คำปรึกษา แนะนำและข้อเสนอแนะ
ในขั้นตอนต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รางวัล OBEC 
AWARDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลครูดใีนดวงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลครุุสดดุ ี
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ประเด็นนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นโยบายการให ้
คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจ (ต่อ) 

 4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช  
และการจัดพิธรีับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย 
เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำป ี
2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างเกียรติยศ 
บำเหน็จความชอบ สร้างขวัญกำลังใจ 
เป็นการประกาศคุณงามความด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์
 
 

 



 


