
ตัวชี้วัดที่  28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 

ข้อ ข้อมูลองค ์ องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลประจำปี 
-  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
-  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
-  มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างนอ้ย  
   ประกอบด้วย  

• ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล 
• ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา 
   ทรัพยากรบุคคล 

    
 



 



ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  จัดต้ังขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 ในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรศึกษำของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  เป็นกลุ่มหนึ่งของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ท ำหน้ำท่ี
บริหำรจัดกำรโดยให้กำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่
ผู้เรียน  โดยยึดหลักกระจำยอ ำนำจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล  ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ 
มุ่งให้ผู้ปฏิบัติงำนมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีน ำไปสู่กำรบริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง   
กำรศึกษำตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนต่อไป       ใน
ปีงบประมำณ 2565  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้บริหำรงำนบุคคลโดยควำม
เห็นชอบและหรืออนุมัติของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ำงทอง  ตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้  เป็นกำรเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน
บุคคล  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔  ท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
เอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีปรสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
              กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
       ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
                                                                                   ตุลำคม 256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 1 
 สถำนท่ีต้ัง 

ขนำดของโรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง 
ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
 

1 
3 
3 
3 
6 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 9 
 นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 9 
 1. ด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

2. ด้ำนกำรสรรหำร 
3. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
4. ด้ำนกำรรักษำไว้ 
5. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ 
 

9 
9 

10 
10 
10 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

11 

 1. กลุ่มงำนธุรกำร 
2. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
3. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
4. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบ บัญชีถือจ่ำยและทะเบียนประวัติ 
5. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

11 
11 
12 
15 
17 

ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ปัญหำในกำรด ำเนินกำร 
ข้อเสนอแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
 
 

18 
20 
20 
21 

 

ภำคผนวก 22 
 
 
 



 
 
 

สำรบัญตำรำง 
 

 หน้ำ 
 

ตำรำงท่ี 1  อัตรำก ำลังจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ในสถำนศึกษำ  
               จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และเพศ ณ วันท่ี 
                25 มิถุนำยน 2564 

3 

ตำรำงท่ี 2  กำรศึกษำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ในสถำนศึกษำ  
               จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และเพศ ณ วันท่ี 
                25 มิถุนำยน 2564 

4 

ตำรำงท่ี 3  จ ำแนกจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ในสถำนศึกษำ  
               จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และเพศ ณ วันท่ี 
                25 มิถุนำยน 2564 

4 

ตำรำงท่ี 4  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน  จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
               ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และเพศ ณ วันท่ี  25 มิถุนำยน 2564 

5 

ตำรำงท่ี 5  วุฒิกำรศึกษำจ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และเพศ  
               ณ วันท่ี  25 มิถุนำยน 2564 

6 

 
 
 



ส่วนที่  1 

ข้อมูลทั่วไป 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล 
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จ ำนวน     
7 อ ำเภอ  ได้แก่  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง อ ำเภอไชโย อ ำเภอป่ำโมก อ ำเภอโพธิ์ทอง  อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  
อ ำเภอสำมโก้  และอ ำเภอแสวงหำ  มีสถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน  142  โรงเรียน  และแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง       
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561  ซึ่งแบ่งออกเป็น  9  กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
3. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
4. กลุ่มนโยบำยและแผน 
5.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 7.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 8. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
สถานที่ต้ัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง    ต้ังอยู่บริเวณอนุบำลวัดอ่ำงทอง           
ถนนเทศบำล  ๔  ต ำบลบำงแก้ว  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  จังหวัดอ่ำงทอง  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  ๗  อ ำเภอ  
ประกอบด้วย  อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  อ ำเภอไชโย  อ ำเภอป่ำโมก  อ ำเภอโพธิ์ทอง  อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  
อ ำเภอสำมโก้  และอ ำเภอแสวงหำ 

พื้นที่รับผิดชอบและอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ      ติดต่อกับอ ำเภอค่ำยบำงระจัน  อ ำเภอพรหมบุรี  และอ ำเภอท่ำช้ำงจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต้          ติดต่อกับอ ำเภอผักไห่  และอ ำเภอบำงบำลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ ำเภอบำงปะหัน  อ ำเภอมหำรำช  และอ ำเภอบ้ำนแพรกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 
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ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ ำเภอศรีประจันต์  อ ำเภอสำมชุก  และอ ำเภอ 
เดิมบำงนำงบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นหน่วยงำนท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โดยก ำหนดโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงออกเป็น   
กลุ่มโรงเรียน  จ ำนวน  ๑๔  กลุ่มโรงเรียนและ  ๓  กลุ่มเครือข่ำย ดังนี้ 
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มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 142 โรงเรียน จ ำแนกเป็น 
 โรงเรียนประถมศึกษำ           103 โรงเรียน 
 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  39 โรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีขนำดโรงเรียนในแต่ละอ ำเภอ ดังนี้ 
 

อ าเภอ ขนาดเล็ก 
(120 คนลงมำ) 

ขนาดกลาง 
(121-600 คน) 

ขนาดใหญ่ 
(601-1,499) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
(1,500 คนขึ้นไป) 

รวม 

เมืองอ่ำงทอง 17 3  1 21 
ไชโย 8 7   15 
ป่ำโมก 6 3   9 
โพธิ์ทอง 23 8 1  32 
วิเศษชัยชำญ 23 11  1 35 
สำมโก้ 6 4   10 
แสวงหำ 9 11   20 

รวม 92 47 1 2 142 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนำยน 256๔) 

 

จ านวนนักเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีจ ำนวนนักเรียนในสังกัด 18,615   คน  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564) 
 ระดับก่อนประถมศึกษำ   จ ำนวน     3,568  คน 
 ระดับประถมศึกษำ   จ ำนวน  13,465  คน 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน    ๑,582  คน 
 

ข้อมูลด้านอัตราก าลัง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  จ ำแนกได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่  1  อัตรำก ำลังจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ในสถำนศึกษำ)  จ ำแนกตำม 
    ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยำฐำนะ  และเพศ ณ วันท่ี  ๒๕ มิถุนำยน 256๔ 
 

 
อัตรำก ำลัง 

 
ข้ำรำชกำรครู 

 

พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
 

เงินงบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 
จ ำนวนต ำแหน่งท้ังหมด 1,290 40   
จ ำนวนต ำแหน่งท่ีมีคนครอง 1,116 40 249 213 
จ ำนวนต ำแหน่งท่ีไม่มีคนครอง 174    
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ตารางที่ 2 กำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ในสถำนศึกษำ)  จ ำแนกตำม 
  ระดับกำรศึกษำและเพศ ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนำยน 256๔ 
 

 

ระดับกำรศึกษำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คน) 

รวม ชำย หญิง 
ปริญญำเอก 5 2 3 
ปริญญำโท 256 80 176 
ปริญญำตรี 855 177 678 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    

รวม 1,116 259 857 
 
ตารางที่ 3  จ ำแนกจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ในสถำนศึกษำ)  จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
    ระดับต ำแหน่ง  วิทยฐำนะ  และเพศ  ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนำยน 256๔ 
 

 
ต ำแหน่ง 

 
วิทยฐำนะ 

 

ระดับ
ต ำแหน่ง 

รับ
เงินเดือน
ในอันดับ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (คน) 

รวม ชำย หญิง 
1. ผู้อ ำนวยกำร 
   โรงเรียน 

- คศ. 1 คศ. 1    
ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร คศ. 2 คศ. 2 30 15 15 

คศ. 3    
ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ คศ. 3 คศ. 3 66 29 37 

คศ. 4 21 17 4 
ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ คศ. 4 คศ. 4    

คศ. 5    
ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญพิเศษ คศ. 5 คศ. 5    

2. รอง
ผู้อ ำนวยกำร 
    โรงเรียน 

- คศ. 1 คศ. 1 2 1 1 
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร คศ. 2 คศ. 2 2 1 1 

คศ. 3 1  1 
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร
พิเศษ 

คศ. 3 คศ. 3 3  3 
คศ. 4    

รองผู้อ ำนวยกรเช่ียวชำญ คศ. 4 คศ. 4    
คศ. 5    
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 
 

 
ต ำแหน่ง 

 
วิทยฐำนะ 

 

ระดับ
ต ำแหน่ง 

รับ
เงินเดือน
ในอันดับ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (คน) 

รวม ชำย หญิง 
3. ครู - คศ. 1 คศ. 1 304 65 239 

ครูช ำนำญกำร คศ. 2 คศ. 2 174 37 137 
คศ. 3 17 4 13 

ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ. 3 คศ. 3 145 19 126 
คศ. 4 125 25 100 

ครูเช่ียวชำญ คศ. 4 คศ. 4 2  2 
คศ. 5    

ครูเช่ียวชำญพิเศษ คศ. 5 คศ. 5    
4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 224 46 178 

รวมทั้งส้ิน 1,116 259 857 
 

ตารางที่ 4  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน  จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง 
               วิทยฐำนะและเพศ ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนำยน 2564  
 
ต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
รับเงินเดือน
ระดับ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(คน) 

   รวม ชำย หญิง 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ได้แก ่
- ผอ.สพท. 
- รอง ผอ.สพท. 

เชี่ยวชำญ คศ. 4    
ช ำนำญกำรพิเศษ คศ. 3 4 3 1 

รวม   4 3 1 
ศึกษำนิเทศก์ ไม่มีวิทยฐำนะ คศ. 1    

ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

คศ. 2 1 1  
คศ. 3 5 2 3 

รวม   10 6 4 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค (2) ใน
ส ำนักงำน 

ปฏิบัติกำร ปฏิบัติกำร 6  6 
ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร 15 3 12 
ช ำนำญกำรพิเศษ ช ำนำญกำรพิเศษ 13  13 
ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน 1 1  
ช ำนำญงำน ช ำนำญงำน 7 1 6 
อำวุโส อำวุโส    

รวม   42 5 37 
รวมทั้งหมด   52 11 41 
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ตารางที่  5  วุฒิกำรศึกษำ  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศ ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564  
 

 

ระดับกำรศึกษำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คน) 

รวม ชำย หญิง 
ปริญญำเอก 4 2 2 
ปริญญำโท 16 7 9 
ปริญญำตร ี 29 1 28 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 3 1 2 

รวม 52 11 41 
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 1.  งำนธุรกำร 
  1.1  งำนรับ - ส่งหนังสือรำชกำร 
  1.2  งำนจัดท ำหนังสือรำชกำร 
  1.3  งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  1.4  งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 2.  กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
  2.1  งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
   2.1.1 กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
   2.1.2 กำรเกล่ียอัตรำก ำลัง  กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
   2.1.3 กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
   2.1.4 กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
  2.2 งำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
   2.2.1 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   2.2.2 กำรเปล่ียนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำท่ีมิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร (ว่ำง) เป็น
ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 
   2.2.3 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ 
 3.  กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
  3.1  งำนสรรหำและบรรจุ 
   3.1.1 กำรสอบแข่งขัน กำรสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครู 
   3.1.2 กำรคัดเลือกเพื่อบรรจุในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   3.1.3 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
   3.1.4 กำรสรรหำลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหน่งครูผู้สอน 
   3.1.5 กำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวในสถำนศึกษำ 
   3.1.6 กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร 
   3.1.7 กำรขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3.1.8 กำรขอบรรจุและแต่งต้ัง (กรณีขอใช้บัญชี) 
   3.1.9 กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
   3.1.10 กำรด ำเนินกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติ 
   3.1.11 กำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ 
   3.1.12 กำรประเมินผลงำนบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีว่ำง บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
   3.1.13 กำรประเมินผลงำนสูงกว่ำ 1 ระดับ และมีผู้ครองต ำแหน่ง 
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  3.2  งำนแต่งต้ัง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3.2.1 กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3.2.2 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3.2.3 กำรขอโอน/รับโอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3.2.4 กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 
   3.2.5 กำรแต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรในต ำแหน่ง 
  3.3  งำนออกจำกรำชกำร 
   3.3.1 กำรขอลำออกจำกรำชกำร 
   3.3.2 กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร 
   3.3.3 กำรลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
   3.3.4 กำรให้ออกจำกรำชกำรกรณีอื่น ๆ 
 4. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
  4.1 งำนถือจ่ำยเงินเดือนประจ ำปี 
  4.2 งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำค่ำจ้ำง 
  4.3 งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะเพิ่มเติม 
  4.4 งำนจัดท ำหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน 
  4.5 งำนด ำเนินกำรขอถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน 
  4.6 งำนเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  4.7 งำนเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
  4.8 งำนขอเงินค่ำตอบแทน 
  4.9 งำนด ำเนินกำรเพิ่มค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
  4.10 งำนขอปรับวุฒิกำรศึกษำ 
  4.11 งำนทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.12 งำนจัดท ำแฟ้มประวัติ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ. 16 
  4.13 งำนจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกกำรเปล่ียนแปลง 
  4.14 กำรแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด/ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัต ิ
  4.15 งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้มประวัติท่ีออกจำกรำชกำร 
  4.16 งำนเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
  4.17 งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์/จัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  4.18 งำนขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร/ขอยกเว้นไมเ่รียกมำตรวจเลือกทหำร 
  4.19 งำนขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
  4.20 งำนขอหนังสือรับรอง 
  4.21 งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ 
  4.22 งำนขออนุญำตลำอุปสมบท/ลำไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
  4.23 งำนขออนุญำตเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
  4.24 กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ/น้ ำหลวงอำบศพ/ขอพระรำชทำนดิน/ขอพระรำชทำน
หีบศพ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เป็นปัจจัยหลักและเป็นก ำลังส ำคัญ          
ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจท่ีจะน ำควำมส ำเร็จมำสู่หน่วยงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ถือเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรแปลงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดสัมฤ ทธิผล     
ด้วยกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ มีระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลท่ี
มีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรวำงแผนและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงแท้จริง 
รวมทั้งกำรด ำเนินกำรสรรหำ บรรจุแต่งต้ัง กำรคัดเลือก กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สำมำรถด ำเนินกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำมำรถด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบแนวปฏิบัติท่ี ก.ค.ศ. และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขั้นพื้นฐำนก ำหนด  อีกท้ังด้ำนกำรธ ำรงรักษำไว้ โดยกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กำรดูแลคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล 
 1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
  1.1 ศึกษำวิเครำะห์ ภำรกิจโครงสร้ำงหน่วยงำนและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.2 ประเมินสภำพควำมต้องกำรก ำลังคนกับภำรกิจของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
  1.3 ก ำหนดจ ำนวนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด เพื่อจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้เป็นฐำนข้อมูล 
ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  1.4 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อใช้ในกำรก ำหนด
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รองรับภำรกิจท่ีเปล่ียนแปลงและแผนกำรปฏิรูปประเทศ
และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) 
  1.5 แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรอัตรำก ำลังเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด และแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด รวมท้ังเป็นไปด้วยประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
  1.6 ก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน เกล่ียอัตรำก ำลัง ตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือน ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง เปล่ียนแปลงเงื่อนไขต ำแหน่ง กำรมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ 
 2. ด้านการสรรหา 
  2.1 จัดท ำข้อมูลอัตรำว่ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว  
ในสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
  2.2 ประชำสัมพันธ์ ประกำศต ำแหน่งว่ำงทุกต ำแหน่งและประกำศหลักเกณฑ์กำรสรรหำ  
กำรคัดเลือก กำรย้ำย กำรโอนของทุกต ำแหน่งท่ีมีกำรสรรหำให้ทรำบโดยท่ัวกัน ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขต
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พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง หรือช่องทำงอื่นๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำถึงบุคคลท่ัวไปหรือหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.3 ด ำเนินกำรสรรหำบุคคล โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำยและเหมำะสม 
ได้แก่ กำรสอบแข่งขัน กำรสอบคัดเลือก กำรคัดเลือก กำรขอใช้บัญชี กำรย้ำย กำรเปล่ียนต ำแหน่ง และกำร
โอนตำมหลักเกณ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด และแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด  โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร กำรขำดแคลนจ ำเป็นและตำมมำตรฐำน วิชำเอก
ของสถำนศึกษำท่ีมีอัตรำว่ำงอย่ำงแท้จริง 
  2.4 กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำ เพื่อให้กำรสรรหำบุคคลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด และแนวทำงกำรด ำเนินกำรท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ก ำหนด และเกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
 3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษ
และกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจและประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีกำรทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
  3.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองกำรพิจำรณำกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรเล่ือนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและกำรเล่ือนค่ำตอบตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
  3.3 ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงช่ัวครำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ก ำหนดอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม 
  3.4 ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยช่ือผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกในท่ี
เปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 
กำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 4. ด้านการรักษาไว้ 
  4.1 จัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลในแต่ละประเภทต ำแหน่ง
และสำยงำนให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพในแต่ละสำยงำน แจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำร  
ในสังกัดทรำบและกำรสรรหำบุคคลทดแทนต ำแหน่งในเชิงกำรบริหำร 
  4.3 กำรสร้ำงส่ิงแวดล้อม ระบบวิธีกำรท ำงำนและบรรยำกำศในกำรท ำงำน เพื่อสนับสนุน
ให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้เต็มศักยภำพและสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 
  4.4 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรประเมิน  
ผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม 
 5. ด้านการใช้ประโยชน์ 
  5.1 กำรมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถและ
สมรรถนะของบุคคล เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ังควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำม
ระเบียบวินัยและข้อบังคับจรรยำบรรณวิชำชีพ หำกผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดหรือทุจริตให้รำยงำน
ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
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  5.2 กำรสรรหำบุคคลเพื่อกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเล่ือนต ำแหน่งเป็นไปตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ สมรรถนะ ควำมเหมำะสมและประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร รวมท้ังเป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 

ผลการด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. กลุ่มงานธุรการ 
 

งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. รับ - ส่ง แจกจ่ำยหนังสือรำชกำร 
    ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ด ำเนินกำรรับ – ส่งหนังสือ ทำงระบบ AMSS  
และแจกจ่ำยหนังสือรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำน
บุคคลให้แก่เจ้ำของเรื่องได้ทันก ำหนด มีระบบ 
สะดวก รวดเร็ว รวมท้ังสำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำงๆ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- หนังสือรำชกำรเข้ำ จ ำนวน 5,442 ฉบับ 
- หนังสือรำชกำรส่งออก จ ำนวน 1,532 ฉบับ 

2. ประสำนงำนกับกลุ่มงำน หน่วยงำนและ    
    สถำนศึกษำในงำนธุรกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
    กำรบริหำรงำนบุคคล 

ด ำเนินกำรประสำนงำนกับกลุ่มงำนและหน่วยงำน 
อื่น ๆ รวมทั้งสถำนศึกษำในงำนท่ีเกี่ยวกับงำน
ธุรกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคลได้ทัน 
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

3. ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
    ของหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 
    มอบหมำย 

ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและกลุ่ม
ต่ำง ๆ ตำมค ำส่ังและภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยโดย
ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภำพ 

 
2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 

งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. กำรจัดท ำข้อมูลปริมำณของสถำนศึกษำและ 
    ข้อมูลอัตรำก ำลังครู ควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง 
    ครู   (2๕ มิ.ย. 256๔) 

สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลให้กับ
สถำนศึกษำ จ ำนวน 142 โรงเรียน ได้เป็นอย่ำงดี 
เช่น ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน ครูตำมเกณฑ์  
ครูตำม จ.18 โรงเรียนท่ีมีอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ 
และเกินเกณฑ์ ข้อมูลวุฒิวิชำเอกท่ีมีในสถำนศึกษำ 
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งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. กำรเกล่ียอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ 
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สำมำรถเกล่ียอัตรำก ำลังครูท่ีมีอัตรำเกินเกณฑ์ 
ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนดไปก ำหนดในสถำนศึกษำท่ีมี
อัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ ก.ค.ศ.  
จ ำนวน 11 อัตรำ 

3. กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ 
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สำมำรถจัดสรรอัตรำก ำลังให้สถำนศึกษำท่ีมี 
ควำมขำดอัตรำก ำลังครู 
- จัดสรรนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำ 
  ท้องถิ่น จ ำนวน 21 อัตรำ 
- จัดสรรอัตรำคืน กรณีเกษียณอำยุรำชกำร  
  จ ำนวน 106 อัตรำ 

4. กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ ให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

ครูได้รับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ โดยได้รับกำร
ประเมินวิทยฐำนะและได้รับกำรแต่งต้ังให้มี 
วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร จ ำนวน 16 รำย 

5. กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ เพื่อเล่ือนวิทยฐำนะช ำนำญกำร 
    พิเศษ 

ผู้ยื่นขอเล่ือนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  
ตำมหลักเกณฑ์ ว 17/2552  
- ผู้ยื่นค ำขอปีงบประมำณ 2564 ประชุม
คณะกรรมกำรประเมินอ่ำน/ตรวจผลงำนด้ำนท่ี 3 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 17 รำย 
- ผ่ำนกำรประเมิน 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 7 รำย 
- ปรับปรุงผลงำน จ ำนวน 9 รำย 
- ไม่ผ่ำนกำรประเมิน จ ำนวน 1 รำย 

  

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
    กำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ด ำเนินกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  
2 ครั้ง 
- ย้ำยภำยในสังกัด จ ำนวน 11 รำย 
- ย้ำยไปต่ำงเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน 7 รำย 

2. รับย้ำย/รับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ/ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ 
    ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  
    ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  
  ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง 
  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 รำย  
  คือ นำงสำวปวีณำ  ฤทธิสนธ์ 
  นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 รำย 
  คือ นำงสำวศิริพร  อ ำนำจเรืองไกร 
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งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. ให้ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  
    ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  
  ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 1 รำย  
  คือ นำงสำวสุพัตรำ   อวยชัย 

4. เล่ือนและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
    อื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
    ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.
(2) ได้รับกำรเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  
จ ำนวน 1 รำย คือ นำงสำวชุติพร  โดษะนันทน์ 

5. กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี  
    ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในระยะเวลำ  
    1 ปี 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งต้ังใหม่  
รับกำร Coaching และ Evaluation  
ผ่ำนกำรประเมินในระยะเวลำ 1 ปี  
จ ำนวน 31 รำย 

6. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
    กำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สำยงำนกำรสอน 

ด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สำยงำนกำรสอน  
จ ำนวน 1 รอบ ดังนี้ 
จ านวนผู้ยื่นค าร้องขอย้าย รวมท้ังส้ิน 60 รำย 
- ขอย้ำยภำยในจังหวัด จ ำนวน 24 รำย 
- ขอย้ำยไปต่ำงจังหวัด จ ำนวน 11 รำย 
- ขอย้ำยมำจำกต่ำงจังหวัด จ ำนวน 25 รำย 
- ขอย้ำยสับเปล่ียน จ ำนวน - รำย 
จ านวนผู้ได้รับการพิจารณาย้าย จ ำนวน 43 รำย 
- ได้รับกำรย้ำยภำยในจังหวัด จ ำนวน 16 รำย 
- ได้รับกำรย้ำยไปต่ำงจังหวัด จ ำนวน 10รำย 
- รับย้ำยจำกต่ำงจังหวัด จ ำนวน 17 รำย 
- ย้ำยสับเปล่ียน จ ำนวน - รำย 
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งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

7. กำรบรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ จ ำนวน 143 
รำย 
- วิชำเอกภำษำอังกฤษ จ ำนวน 33 รำย 
- วิชำเอกคณิตศำสตร์ จ ำนวน 18 รำย 
- วิชำเอกปฐมวัย จ ำนวน 10รำย 
- วิชำเอกพลศึกษำ จ ำนวน 3 รำย 
- วิชำเอกภำษำไทย จ ำนวน 20 รำย 
- วิชำเอกประถมศึกษำ จ ำนวน 2 รำย 
- วิชำเอกคหกรรม จ ำนวน 11 รำย 
- วิชำเอกนำฏศิลป์ จ ำนวน 1 รำย 
- วิชำเอกศิลปะ จ ำนวน 1 รำย 
- วิชำเอกสังคมศึกษำ จ ำนวน 9 รำย 
- วิทยำศำสตร์ท่ัวไป จ ำนวน 35 รำย 
- วิชำเอกคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำย 
บรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษา 
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  
จ านวน 10 ราย  
- วิชำเอกคณิตศำสตร์ จ ำนวน 3 รำย 
- ประถมศึกษำ จ ำนวน 1 รำย 
- วิทยำศำสตร์ท่ัวไป จ ำนวน 1 รำย 
- ภำษำไทย จ ำนวน 1 รำย 
- ประถมศึกษำ จ ำนวน 1 รำย 
- พลศึกษำ จ ำนวน 1 รำย 
- ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 รำย 
- สังคมศึกษำ จ ำนวน 1 รำย 
 

8. กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ครูผู้ช่วยได้รับกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม และได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู จ ำนวน 52 รำย 

9. กำรลำออกจำกรำชกำร ของข้ำรำชกำรครูและ 
   บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กำรเสนอขออนุญำตลำออกจำกรำชกำร 
- ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 รำย 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
  ตำมมำตรำ 38 ค.(2) จ ำนวน 1 รำย 
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งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

10. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำรและ 
     ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง/ค ำส่ังจ้ำงพนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว ดังนี้ 
- พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 47 รำย 
- ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู 
  ขั้นวิกฤต จ ำนวน 23 รำย 
- บุคลำกรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
  จ ำนวน 10 รำย 
- พี่เล้ียงเด็กพิกำร จ ำนวน 16 รำย 
- ธุรกำรโรงเรียน (15,000 บำท) จ ำนวน 43  
  รำย 
- ลูกจ้ำงช่ัวครำวปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
  กำรศึกษำ งบ สพฐ. จ ำนวน 4 รำย 

 
4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ บัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติ 

งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. กำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
    และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ 
กำรประเมินและพิจำรณำให้เล่ือนเงินเดือน ดังนี ้
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ในสถำนศึกษำ จ ำนวน 1,111 รำย 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ในส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำย 
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
  จ ำนวน 42 รำย 
- ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 62 รำย 
- พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 47 รำย 

2. กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร 
    ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ข้อมูลบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
จ ำนวน 1,163 รำย 
- ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 62 รำย 
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งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. กำรจัดท ำข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ  
    (จ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำล) ของข้ำรำชกำร  
    ลูกจ้ำงประจ ำและสมำชิกในครอบครัวของ 
    ผู้มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำล 

บันทึกข้อมูลประวัติและหลักฐำนทำงทะเบียน
รำษฎร์ให้แก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำท่ีแสดง
ควำมประสงค์ ในกำรขอเพิ่มช่ือสมำชิกใน
ครอบครัว แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อเป็น
สวัสดิกำรในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลจ่ำยตรง 
และบันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐให้
เป็นปัจจุบัน และด ำเนินกำรโอนย้ำยฐำน
ข้อมูลเบิกจ่ำยตรง ค่ำรักษำพยำบำลให้แก่
หน่วยงำนต้นสังกัดท่ีข้ำรำชกำรย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่ง จ ำนวน 193 รำย 

4. กำรจัดท ำข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ  
    (จ่ำยตรงเงินเดือน) 

ข้อมูลจ่ำยตรงเงินเดือน 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  จ ำนวน 1,163 รำย 
- ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 62 รำย 

5. กำรรับสมัครเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
    ข้ำรำชกำร (กบข.) 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สมัครเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(กบข.) จ ำนวน 154 รำย 

6. กำรให้บริกำรส ำเนำ กพ.7/กคศ.16 ผู้มำขอรับบริกำรถ่ำยส ำเนำ กพ.7/กคศ.16  
จ ำนวน 852 รำย 

7. กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนกำรเป็น 
    ข้ำรำชกำร/ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และ 
    หนังสือรับรองควำมประพฤติ 

ออกหนังสือรับรองเงนิเดือนกำรเป็นข้ำรำชกำร/ 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และหนังสือรับรองควำม
ประพฤติ จ ำนวน 131 รำย 

8. กำรลำอุปสมบทของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ได้รับกำรอนุญำตให้ลำอุปสมบท จ ำนวน - รำย 

9. กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ ให้ค ำแนะน ำ ขั้นตอนในกำรขอพระรำชทำนเพลิง
ศพแก่ผู้มำติดต่อขอรับบริกำรและด ำเนินกำรขอ
พระรำชทำนเพลิงศพ จ ำนวน 5 รำย 

10. กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  
     และบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  
     ผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

- ออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จ ำนวน  
  369 รำย 
- ออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้รับบ ำเหน็จ 
  บ ำนำญ จ ำนวน 108 รำย 
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5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. กำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ       
    เพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 
 
 
 
 
2. โครงกำร “ครูดีในดวงใจ” สรรหำและคัดเลือก 
    ครูสำยงำนกำรสอนท่ีเป็นครูดี มีควำมประพฤติ 
    ดี มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีผลงำนเป็น 
    ท่ีประจักษ์ และเป็นท่ีรักของนักเรียน เพื่อนครู 
    และชุมชนให้ได้รับรำงวัล “ครูดีในดวงใจ” 
 
 
3. กำรคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบำยมุข” ปีกำรศึกษำ  
    2563 (ปีท่ี 10) และ “โรงเรียนดีไม่ม ี
    อบำยมุข” ปีกำรศึกษำ 2563 (ปีท่ี 5) 
 
 
 
 
 
4. นักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำรำงวัล 
    พระรำชทำน 
 
5. กำรคัดเลือกรำงวัลเชิดชูเกียรติพนักงำน 
    เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
    และนักศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
    (รำงวัลเสมำพิทักษ์) ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 

- คณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ ในกำรประชุม
ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 8 ตุลำคม 2564   
มีมติอนุมัติผลกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำในสังกัด  ได้รับเครื่องหมำยเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ ำปี 2564 จ ำนวน   
3 รำย 
 
- ครูสำยงำนกำรสอนท่ีเป็นครูดี มีควำมประพฤติ 
ดี มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีผลงำนเป็น 
ท่ีประจักษ์ และเป็นท่ีรักของนักเรียน เพื่อนครู 
และชุมชนให้ได้รับรำงวัล “ครูดีในดวงใจ” จ ำนวน 
1 รำย 
 
 
- ผลกำรคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบำยมุข” ปีกำรศึกษำ 
2563 (ปีท่ี 10) ได้แก่  
   1) รำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณ ประเภท
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน  
1 รำย 
   2) รำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณ ประเภท 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 รำย 
 
- นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน ระดับประถมศึกษำ  
จ ำนวน 1 รำย 
 
- ข้ำรำชกำรในสังกัดได้รับรำงวัลเสมำพิทักษ์ 
จ ำนวน 1 รำย 
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ส่วนที่  3 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 เนื่องจำกกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นกำรจัดระบบกำรรำยงำนเกี่ยวกับ   
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศจำก
รำยงำนฉบับนี้ไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลทรำบถึงกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์           
ในกำรก ำหนดหรือพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรรักษำควำมเป็นธรรม  รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประกอบกับบุคลำกรภำยในกลุ่ม
ทุกคนมีคุณภำพ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจิตอำสำในกำรให้บริกำร  มีกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนบุคคลท้ังระบบ  มีกำรด ำเนินงำนในรูป
ขององค์คณะบุคคล  เน้นกำรมีส่วนร่วม มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ น ำไปส่ำรบริหำรและ
ให้บริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักกำรบริหำร  แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
เชิงปริมาณ 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้ด ำเนินกำร
บริหำรงำนบุคคลตำมขอบข่ำยภำรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ี และได้น ำเสนอ อกศจ.อ่ำงทอง  พิจำรณำกล่ันกรอง
ก่อนเสนอ กศจ.อ่ำงทอง  พิจำรณำในส่วนท่ีต้องให้ควำมเห็นชอบหรือพิจำรณำอนุมัติ ดังนี้ 
 1. เรื่องเข้ำท่ีประชุมเพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ต่อ อกศจ.อ่ำงทอง  พิจำรณำกล่ันกรอง จ ำนวน 11 ครั้ง 
 2. เรื่องเข้ำท่ีประชุมเพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  ต่อ กศจ.อ่ำงทอง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือพิจำรณำอนุมัติ จ ำนวน 
11 ครั้ง 
 
เชิงคุณภาพ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักกระจำยอ ำนำจ  เน้นกำรมี
ส่วนร่วม    มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม  ตรวจสอบได้  ภำยใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กล่ำวคือ      
ได้ด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ ท้ังในเรื่องของกำรจัดสรร
อัตรำก ำลัง  กำรเกล่ียอัตรำก ำลัง  กำรก ำหนดสำขำวิชำเอกให้มีในสถำนศึกษำ  กำรสรรหำ กำรย้ำย      
กำรจัดท ำข้อมูลกำรย้ำยครูผู้สอน  ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  กำรบรรจุและแต่งต้ัง  กำรด ำเนินกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่  กำรขอรับกำรประเมินเพื่อให้มีหรือ
เล่ือนวิทยฐำนะ  กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สรุปเป็นเชิงคุณภำพ ดังนี้ 
 1. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในด้ำนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำน ำมำใช้ 
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ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ถูกต้อง  ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 2. มีและใช้แผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรอัตรำ  ท ำให้หน่วยงำน
และสถำนศึกษำมีอัตรำก ำลังในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำร
จัดกำรศึกษำ 
 3. มีกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยเกล่ียนอัตรำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำท่ีเกิดเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด ไปยังสถำนศึกษำท่ีมี
อัตรำก ำลังขำดเกณฑ์  และเกล่ียอัตรำพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงต ำแหน่งผู้สอน  ให้กับสถำนศึกษำท่ีมี
อัตรำก ำลังขำดเกณฑ์  รวมทั้งจัดสรรอัตรำคืนกรณำข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำร  ส่งผลให้สถำนศึกษำ
ท่ีมีปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจ ำนวนลดลงอย่ำงมำก 
 4. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
คณะกรรมกำรจัดสรรอัตรำก ำลัง  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลกำรย้ำยครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
คณะกรรมกำรสรรหำเพื่อรับย้ำย/รับโอนข้ำรำชกำรมำด ำรงต ำแหน่ง  บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  ตำม
มำตรำ 38 ค.(2)  คณะกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อประเมินผลงำนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  คณะกรรมกำรประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเล่ือน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ยึดหลักคุณธรรม หลักกำรมีส่วน
ร่วม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  และได้น ำกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนบุคคลเสนอ อกศจ. พิจำรณำ
กล่ันกรองก่อนเสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบ  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ระเบียบ          
แนวปฏิบัติท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และ ก.ค.ศ. ก ำหนดงำนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี ไม่มี
ข้อร้องเรียนใด ๆ  
 5. มีข้ำรำชกำรครูได้รับกำรบรรจุและแต่งต้ังเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำเอกท่ีก ำหนดให้มีใน
สถำนศึกษำและตำมควำมขำดแคลนจ ำเป็น 
 6. กำรสรรหำ  กำรย้ำย มีกำรประชำสัมพันธ์ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ทรำบอย่ำงท่ัวถึง
หลำกหลำยช่องทำง สำมำรถสรรหำคนดี คนเก่งได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น
ของหน่วยงำน 
 7. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพใน
กำรประเมินผลงำนได้รับกำรแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐำนะสูงขึ้น 
 8. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพมำกยิ่งขึ้น  
และได้รับกำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรรักษำวินัย สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส และมี
คุณธรรม 
 9. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  มีกำรจัดต้ังเวรยำมรักษำกำรณ์ท้ังกลำว
วันและกลำงคืน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีควำมสะอำด ร่มรื่น จัดกิจกรรม 5 ส. และกำรคัดแยกขยะมูลฝอย
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนท่ีดีขึ้น 
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ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลฉบับนี้  เพื่อเป็นกำรจัดระบบกำรรำยงำนเกี่ยวกับ       
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี สำมำรถน ำข้อมูล
สำรสนเทศจำกรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดหรือพัฒนำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำร รักษำควำมเป็นธรรม รักษำมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถวิเครำะห์           
ผลกำรด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 
 1. กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด สำมำรถแปลงนโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรงำนบุคคล 
สำมำรถบริหำรจัดกำรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
 2. จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรอบและทิศทำง  
กำรบริหำรงำนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 
 3. กำรด ำเนินกำรจัดสรรอัตรำก ำลัง กำรเกล่ียอัตรำ กำรบรรจุและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และงำนอื่น ๆ ได้
น ำเสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบ  ทุกกระบวนกำรมีกำรประชำสัมพันธ์ประกำศหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรด ำเนินงำน  มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/
อนุมัติ  โดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ  เน้นกำรมีส่วนร่วม ใช้ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำลภำยใต้
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  กำรด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
ปัญหาในการด าเนินการ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีโรงเรียนในสังกัด ขนำดเล็กจ ำนวนมำก  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ไม่ครบช้ัน จึงส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนบำงโรงเรียนต่ ำ ปัญหำอีกประกำรท่ีส่งผลกระทบ
ต่อโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง กรณีมีกำรด ำเนินกำรขอบรรจุและ
แต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมประกำศของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ำงทอง มีผู้
ขึ้นนบัญชีไว้เพียงพอกับควำมต้องกำรในสำขำวิชำเอกท่ีต้องกำร  และกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ำงทอง ด ำเนินกำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกฯ และมีจ ำนวน
ผู้สอบคัดเลือกขึ้นบัญชีไม่เป็นไปตำมต ำแหน่งว่ำงในสำขำวิชำเอกท่ีก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง ประสพปัญหำไม่ได้รับกำรบรรจุและแต่งต้ังต ำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีดังกล่ำว และ
ต ำแหน่งว่ำงนี้มีเงื่อนไข จะต้องสงวนอัตรำว่ำงดังกล่ำวไว้ในปีถัดไป เนื่องจำกเป็นต ำแหน่ง ท่ีต้องกันไว้เพื่อ
กำรสอบคัดเลือกฯ กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
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ข้อเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง มีโรงเรียนในสังกัด ขนำดเล็กจ ำนวนมำก  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ไม่ครบช้ัน จึงส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนบำงโรงเรียนต่ ำ จึงมีแนวทำงแก้ปัญหำโดยกำร
พิจำรณำให้โรงเรียนในสังกัดท่ีขำดแคลนอัตรำก ำลัง จ้ำงครูอัตรำจ้ำงสอน ตำมสำขำวิชำเอกท่ีขำดแคลน 
โดยใช้เงินนอกงบประมำณ  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22 

 

 
 
 

ภาคผนวก 











 


