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ค าน า 

 
 การบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ     
ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ จึงน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้
จัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง และสาธารณชนทั่วไปได้รับ
ทราบ 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความส าคัญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งบริหาร         
จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 ในการบริหารจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมาย ด้วยการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  คุณภาพผู้เรียน คุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
คุณภาพขององค์กรให้สูงขึ้น  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บุคลผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น าในระดับ
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะขีดความสามารถ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ตามนโยบายทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีทักษะที่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือมุ่งสู่การจัด
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยผ่านการพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) 
ภายใต้การปฏิบัติงานตามแนวทางของการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge)  มีความเข้าใจ  (Understanding)  มี
ทักษะ (Skill)  และมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ   
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการส านักงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   ก าหนดภารกิจ  ปริมาณ และ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงาน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่  คือ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคลมีอ านาจหน้าที่วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ส่งเสริม สนับสนุน
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง  ๆ  
การออกบตัรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
          กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่   ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อน
แต่งตั้ง   ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ   ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี        
                 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขต 
  รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล  
ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า มาเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้  

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน
อัตราก าลังเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคนและบริหารอัตราก าลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์     
ที่ก าหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษา     
ในสังกัด โดยให้มีการด าเนินการ ดังนี้  
 1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
     1.1.1 ศึกษาอัตราก าลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความ
ต้องการรายวิชาทดแทนและจัดท าข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนความต้องการครูขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณระยะยาว (ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2572) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด              
                      1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 
ระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
                       1.1.3 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา พ.ศ.2563  
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 1.2 การบริหารอัตราก าลัง 
       1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
   1.2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังเพ่ือด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ โดยการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรณีมีผู้ครองและอัตราว่าง เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(กศจ.) พิจารณา 
                       1.2.3 การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
                                1) คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลัง 
จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน/ค่าจ้างกรณีมีผู้ครองและอัตราว่าง 
                              2) ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว           

 2. นโยบายการสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง 

 การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานขั้นแรกในการจัดคนเข้า
ท างาน  การสรรหามีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง  ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  ส าหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ด าเนินการ 
ส าหรับในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการดังนี้ 
 2.1 เมื่อมีต าแหน่งว่างลงให้รีบด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้งให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการสรรหาทันที 
 2.2 เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืน  ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเข้ารับ
การสรรหา รับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ การเปลี่ยน
ต าแหน่ง  การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม ตามองค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหรือ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 2.3 การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นทีมงานในการบริหารงานในส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี 
ด าเนินการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างทีมงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) โดยพิจารณาตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
โดยผู้ได้รับการพิจารณาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งผลสัมฤทธิ์ และท างาน
เป็นทีม 
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3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้อง
กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ดังนี้ 
                 3.1  ด าเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
                3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ตามความต้องการจ าเป็น 
                3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น โดยใช้
วิธีการด าเนินการที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็น เช่น การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
                3.4 การใช้สื่อ Social ในการพัฒนาครูที่มีข้อจ ากัด เช่น ต้องการความเร่งด่วน ทั่วถึงและ
งบประมาณที่จ ากัด 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีนโยบาย แผนงาน โครงการ  
และมาตรการซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน  
และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ
การใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม  ซึ่งมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้ 
      4.1 ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส านักงานให้เป็นส านักงานที่ได้รับมาตรฐานทางด้าน
การศึกษามีศักยภาพที่เหมาะสม เป็นกรณีตัวอย่างพิเศษ  เช่น ขนาดของพ้ืนที่มีความเหมาะสม มีท าเลที่ตั้ง
พร้อมสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยมีข้อมูลเดิมและสามารถหาข้อมูลใหม่ได้ ให้มีบรรยากาศที่ดีเป็นระเบียบและให้
มีสถานที่จอดรถของบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการจัดระบบการท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานและ
บริเวณรอบอาคารอย่างสม่ าเสมอ 
 4.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอาคาร One Stop Service มีอุปกรณ์การท างาน
ที่ทันสมัย  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ทุกคน และมีการอนุมัติให้ถ่ายเอกสารอย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบได้ มีผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 4.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่าง ๆ กิจกรรมท าบุญเดือนเกิดให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เป็นต้น 
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5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน  มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดโดย 
 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้  
   5.1.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน  
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ  
โดยให้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามภาระงานที่รับผิดชอบ นโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้น งานตามค ารับรอง 
และงานประจ า 
  5.1.2 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนด 
  5.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ  ก าหนดให้บุคลากรทุกคนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีเอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน เพ่ือประกอบการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามล าดับ   
   5.1.4 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัด  เพ่ือยืนยันผลการประเมินก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา  กรณีมีผลการประเมินระดับปรับปรุง 
หรือระดับพอใช้  จะให้แต่ละกลุ่มงานก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
  5.1.5 ผู้บังคับบัญชาพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานและให้
ความเห็น 
    5.1.6 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินทุกราย และประกาศ
ยกย่องผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็น
แบบอย่างให้กับบุคลากรรายอ่ืน ๆ 
  5.1.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทิน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  5.1.8 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ให้ความส าคัญในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 6.1 สร้างความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร  และมีความ
รับผิดชอบ  ประหยัด และเก็บออม การรักษาระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรม 
ของศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน การมีความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 6.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน  ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ท างานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่ม สร้างสรรค์และปรับปรุงงาน  
ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 6.3 ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ  ได้แก่ ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้มาติด
ด้วยความสุภาพอ่อนโยน เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป ละเว้นการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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1.  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 

ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ครูผู้ช่วย - 113 6 119  
2 คร ู - 149 1 150  
3 คร ู ครูช านาญการ 0 0 0  
4 คร ู ครูช านาญการพิเศษ 4 0 4  
5 คร ู ครูเชี่ยวชาญ 0 0 0  
6 รองผอ.สถานศึกษา  0 6 6  
6 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการ 0 0 0  
7 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการพิเศษ 4 0 4  
8 ผอ.สถานศึกษา - 0 19 19  
9 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ 10 0 10  

10 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 102 0 102  
11 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ 1 0 1  
12 ผอ. สพท. ผอ. สพท. เชี่ยวชาญ 1 0 1  
13 รองผอ. สพท. - 0 2 2  
14 รองผอ. สพท. รองผอ.สพท.ช านาญการ 0 0 0  

15 รองผอ. สพท. รองผอ.สพท.ช านาญการพิเศษ 4 0 4  
16 ศึกษานิเทศก์  0 5 5  
17 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 2 0 2  
18 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 13 0 13  
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ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

19 เจ้าพนักงานธุรการ  6 2 8  
20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2 0 2  

21 เจ้าพนักงานพัสดุ  1 0 1  

22 นักจัดการงานทั่วไป  4 0 4  

23 นักประชาสัมพันธ ์  1 0 1  

24 นักวิชาการเงินและบัญชี  5 1 6  

25 นักวิชาการพัสดุ  1 0 1  

26 นักทรัพยากรบุคคล  9 0 9  

27 นิติกร  2 0 2  

28 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  3 1 4  

29 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 0 1  

30 นักวิชาการศึกษา  6 0 6  

31 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  2 0 2  

32 ลูกจ้างประจ า  59 2 61  

33 ลูกจ้างชั่วคราว (ทุกโครงการ)  298 0 298  
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2.  ผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  มีดังนี้  

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวน 
ต.ค.62-มี.ค.63 เม.ย.-ก.ย.63 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/อัตรา 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา 

    

    1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้
มี  ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  จัดท าข้อมูล 20 กรกฎาคม 
2563 คิดค านวณเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน  
ข้อมูลจ านวนครู วุฒิวิชาเอก  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

131 รร. 

   1.2 ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ว่างจากการ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส าหรับใช้
บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 
2562 

1 28 0 0 

   1.3 เกลี่ยอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และโดยการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  กรณีต าแหน่งว่าง 

0 0 0 0 

   1.4 การย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว
ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

1 2 0 0 

   1.5 จัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

    

        - จัดท าข้อมูลทะเบียนคุมอัตราก าลังในสถานศึกษาและ       
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

0 0 1 131 รร. 

        - จัดท าข้อมูลปริมาณงาน ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู ใน
สถานศึกษา ข้อมูลอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ พอดีเกณฑ์ ต่ ากว่า
เกณฑ์ ข้อมูลวิชาเอก ของข้าราชการครูเป็นรายบุคคล โปรแกรม 
Microsoft Excel 

0 0 1 131 รร. 

1.6 จัดท าข้อมูลตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ  
ข้อมูลบัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่ง สพฐ. และข้อมูลรายละเอียด
เพ่ือขอรับการจัดสรรคืน 

 
 
 
 

1  

   

    - ผู้บริหารสถานศึกษา  10 0 0 
    - ครูผู้สอน  93 0 0 
    - ศึกษานิเทศก์  1 0 0 
    - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  1 0 0 
    - ลูกจ้างประจ า  6 0 

 
 

0 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวน 
ต.ค.62-มี.ค.63 เม.ย.-ก.ย.63 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/อัตรา 

2. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

    2.1 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง และวิชาเอก ตามแผน
อัตราก าลัง  ในสถานศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้   ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

    

        - ต าแหน่งว่าง 1 12 0 0 
        - บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 5 15 3 9 
    2.2  รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง เพ่ือใช้บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

    

        - ต าแหน่งว่าง 1 17 0 0 
        - บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 1 11 0 0 
    2.3  ประกาศต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
ตามมาตรา 38 ค.(2)  

    

          - ต าแหน่งว่าง 2 3 0 0 
          - บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 1 2 0 0 
          - รับย้าย 1 1 0 0 
    2.4  ประกาศต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
ตามมาตรา 38 ค.(1) เพ่ือรับย้าย/รับโอน 

1 1 1 3 

3.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
    3.1 ต าแหน่งครู สายงานการสอน   1 15 1 34 
    3.2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 19 2 3 
    3.3 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2) 1 1 0 0 
    3.4 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 1 1 1 2 
4.การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 

    

    4.1 เลื่อนระดับช านาญงาน 0 0 1 2 
    4.2 เลื่อนระดับช านาญการ 0 0 2 2 
5. แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 114 0 0 
6. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

    

     6.1 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูผู้ช่วย 2 24 4 9 
     6.2 อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 3 21 1 2 
7. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครู เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ หรือเลื่อนวิทฐานะ       
ช านาญการพิเศษ  ให้ กศจ.พิจารณา และ ศธจ.ออกประกาศแต่งตั้ง  

    

    ประเมินด้านที่ 1 ด้าน 2 ด้าน 3  วิทยฐานะช านาญการ 3 7 2 7 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวน 
ต.ค.62-มี.ค.63 เม.ย.-ก.ย.63 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/อัตรา 

    ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 1 2 2 3 
    ประเมินด้านที่ 3 (ผลการปฏิบัติงาน) วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

2 2 1 1 

8.  การเสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการ เพื่อให้มวีิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ให้ กศจ.พิจารณา และมีค าสั่งแต่งตั้งฯ (ว17) 

    

     8.1  ครูช านาญการ 1 4 4 10 
     8.2  ครูช านาญการพิเศษ 3 6 2 22 
     8.3  ครูเชี่ยวชาญ 0 0 0 0 
     8.4  ผู้อ านวยการช านาญการ 0 0 0 0 
     8.5  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 0 0 1 2 
     8.6  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 0 0 0 0 
9.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
และลูกจ้างประจ า 

    

         9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
1 

 
1,333 

 
1 

 
1,209 

     9.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 1 42 1 42 
     9.3 ลูกจ้างประจ า 1 61 1 61 
     9.4 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 32 0 0 
12.การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

    

      12.1 ข้าราชการครู 3 6 3 4 
      12.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 2 2 0 0 
     12.3 ลูกจ้างประจ า 0 0 2 2 
13. การด าเนินงานอัตราจ้างทุกโครงการ (ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว และต่อสัญญาจ้าง) 

    

      13.1 พนักงานราชการ 1 32 1 30 
      13.2 ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 3 131 3 131 
    13.3ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 3 22 3 22 
    13.4 บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 1 10 2 10 
    13.5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 1 42 1 42 
    13.6 ลูกจ้างชั่วคราวปฏบิัติงานในส านักงาน 1 4 1 7 
    13.7 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 3 13 3 13 
    13.8 นักการภารโรง ( 2 โครงการ) 3 51 3 51 
14. การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ 
กรณีลาออกในระหว่างปีงบประมาณ 

    

    14.1 พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา) 0 0 1 1 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวน 
ต.ค.62-มี.ค.63 เม.ย.-ก.ย.63 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/อัตรา 

    14.2 อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการใน สพท. 0 0 1 3 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

1.  การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 
เดือน) 

1 15 คน   

2. การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล OBEC AWARDS 1 18 1 9 
(ระดับชาติ) 

3.ประสานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
และเชี่ยวชาญ 

 
3 

 
8 

 
3 

 
10 

4. การคัดเลือก “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563  
และการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 

    

   4.1 รางวัลประเภทโรงเรียน  (เกียรติบัตร)    2 รร. 
   4.2 รางวัลประเภทบุคคล (โล่รางวัล และเกียรติบัตร)    1 โล ่

65 คน 
5. การอนุมัติผลคะแนนและผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ      
TEPE ONLINE หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

   
 

1 

 
 

19 

6. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ครูอาวุโส 
ประจ าปี 2563 และขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 2563 

  1 39 

7.การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ     
    7.1 บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 ปี 
2563 

  1 10 

    7.2รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562   1 1 
    7.3 คุรุสดุดี  ประจ าปี 2562 1 2   
    7.4 ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 1 1   
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ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการตามกรอบทิศทางใน
การพัฒนาการศึกษา เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  เป้าหมายตามกรอบนโยบาย 
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด  โดยด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ซ่ึงมีผลการ
ด าเนินงาน  ดังนี้   

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ  
   ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  ครั้งที ่1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย จ านวน 95 คน 
  ครั้งที ่2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย จ านวน 19 คน 
  เชิงคุณภาพ 
          1. ครูผู้ช่วย จ านวน 114  คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ   
          2. ครูผู้ช่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงาน              
ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 
          3. ครูผู้ช่วยมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน                              
 

 

 
 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  : หน้า 81 
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15. โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 
 ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 จ านวน  15 ราย  
 เชิงคุณภาพ 
  กิจกรรมที ่1 Coaching  ให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัด ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตรงภารกิจของสถานศึกษา 
  กิจกรรมที ่2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินทุกคน ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี   
ประชาชนและสังคม มีความเชื่อถือศรัทธาเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เป็นไปตาม          
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  : หน้า 84  
 
19.  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning  ด้วยกระบวนการPLC  
          ผลการดำเนินงาน  

เชิงปริมาณ 
          กลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 14 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
          1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์.เขต 1 จัดการเรียนรู้ Active 
Learning อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ PLC 
          2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จัดกิจกรรม
เครือข่ายการนิเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละนิเทศการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ  Active Learning  
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  : หน้า 86 
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23. โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
(New Normal of Education)  
      ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จ านวน 18 คน เข้ารับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนรู (New Normal of 
Education) ประกอบด้วย 
               1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 1 คน 
               2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 15 คน 
               3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/บุคลากรอ่ืนๆานวน  2 คน 

เชิงคุณภาพ 
          1. ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ (New Normalof Education)  และน าไปปรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
          2.ศึกษานิเทศก์เป็นพ่ีเลี้ยงสร้างความเข้าใจ ให้ค าแนะน าผู้บริหาร และครูโรงเรียนใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ  และสามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน ารูปแบบการจัดเรียนรู้แบบใหม่ ( New  Normal of 
Education) ประยุกต์ใช้ในงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ  น าไปสู่การวางแผนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  : หน้า 88 
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24. โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
          บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 8 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวความคิด และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

เชิงคุณภาพ 
          1. บุคลากรในกลุ่มนโยบายแผนมีแนวทางการปฏิบัติงานที่น ามาปรับใช้ในการท างานของตนเอง 
          2. มีการสร้างเครือข่ายขอบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
25. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผลการด าเนินงาน  
  เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน  58 คน ดังนี้ 
          1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  36 คน 
          2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 22 คน 
  เชิงคุณภาพ 
          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้บุคคลที่มาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถรอบด้าน ที่มีคุณลักษณะรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
          2. การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  :  หน้า 89 - 90 
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ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2563 โดยด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนใน
สถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  การสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามก าหนดเวลา
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แต่การด าเนินการมีข้อก ากัดและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ และระเวลา จึงท าให้การ
ด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
1. การวิเคราะห์และวางแผน
อัตราก าลัง 

จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูตาม
มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2563  
โดย 
  1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
แผนอัตราก าลังให้สถานศึกษาทราบ    
  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ
และตรวจสอบแผนอัตราก าลังฯ  
 

สภาพปัญหา 
1.หนังสือราชการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และระเบียบ
กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ  
2. ความเร่งด่วนในการใช้กฎหมาย 
3.การประชุมชี้แจงผู้บริหารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ พบว่า ยังไม่
ประสบผลส าเร็จ ตัวอย่างเช่น 
ความต้องการของสถานศึกษา
นอกเหนือจากที่ก าหนดให้มีได้ 

แนวทางแก้ไข 
1.จัดหมวดหมู่หนังสือราชการ 
หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย 
2. ก าหนดความส าคัญของ
ระเบียบกฎหมาย  
3.แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามภารกิจ 
4.การประชุมชี้แจงผู้บริหารต้องมี
กระบวนการประเมินความเข้าใจ
หลังการประชุม โดยการสุ่ม สังเกต 
สอบถาม การทดสอบ 
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ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
 

2. การบริหารอัตราก าลัง ด าเนินการบริหารอัตราก าลังให้เป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
และ สพฐ.ก าหนด  โดย 
1. สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และประชุมคณะกรรมการฯ 
    1.1 เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
อัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษา
ที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ 
    1.2 เกลี่ยอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ  และอัตราจ้าง   
 2. ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  
 
    

สภาพปัญหา 
1. บุคลากรบางรายที่จะได้รับการ
เกลี่ยอัตราก าลังที่เกินเกณฑ์ไปยัง
สถานศึกษาท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ พบว่า
ไม่พึงพอใจจะไปปฏิบัติหน้าที่ยัง
สถานศึกษาแห่งใหม่ 
2. บุคลากรที่มีอัตราก าลังเกิน
เกณฑ์เมื่อถูกเกลี่ยไปยัง
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ พบว่า ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา  
ทีอั่ตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. การเกลี่ยอัตราก าลังพนักงาน
ราชการไปยังสถานศึกษาที่
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ พบว่า 
โดยวิธีการจัดพนักงานราชการ   
ลงไปยังสถานศึกษาที่อัตราก าลัง
ต่ ากว่าเกณฑไ์ม่สามารถยึด
มาตรฐานวิชาเอกได้  
4. ระบบ SET ในนักเรียนเด็ก
พิการยังขาดความเป็นปัจจุบัน 
5. การต่อสัญญาจ้างและจ้างใหม่
ของลูกจ้างชั่วคราว มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้
สถานศึกษา) ซึ่งต้องขออนุมัติ
กรมบัญชีกลาง 

แนวทางแก้ไข 
1. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรได้
ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
2. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนว
ทางการเกลี่ยครูและพนักงาน
ราชการให้มีความสอดคล้องเป็น
ประโยชน์กับทางราชการตาม
บริบทที่เหมาะสมที่สุด 
3. ให้สถานศึกษารายงานสภาพ
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ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
จริงของจ านวนนักเรียนเด็กพิการ
ก่อนการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลัง
ล่วงหน้า 7 วัน 
4. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้
เงินนอกงบประมาณ ให้
สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
โดย สพท.ส่ง สพฐ.เพ่ือขออนุมัติ
ล่วงหน้า 2 เดือน   
 

3. การสรรหา  บรรจุ  
แต่งตั้ง  

1. สพท.รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง 
และวิชาเอกตามแผนอัตราก าลังใน
สถานศึกษา ส่งให้ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
ด าเนินการสรรหา 
   1.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย    
   1.2 บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
โครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2562 ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
2. สพท.รายงานต าแหน่งว่าง และ
เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง   
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) ส่งให้ ศธจ.เพชรบูรณ์ 
ด าเนินการสรรหา 
  2.1 การบรรจุผู้สอบแข่งขัน/สอบ
คัดเลือก 
  2.2 การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือรับย้าย 
   2.3 การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเลื่อน
ระดับ   

สภาพปัญหา 
1. สถานศึกษาขาดครูปฏิบัติการ
สอน เนื่องจากไม่สามารถบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรครูได้ครบ 
2. การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง
ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(1) และ (2) มีการ
เลื่อนการสอบคัดเลือก/
สอบแข่งขันโดยไม่มีก าหนด 

แนวทางแก้ไข 
1. พิจารณาจัดสรรอัตราจ้าง 
พนักงานราชการ ไปยังสถานศึกษา
ที่ขาดแคลนบุคลากร 
2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือจัดจ้างบุคลากร
ทดแทน 

4. การพัฒนาบุคลากร  1. สพท.จัดท าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ เช่น 
  1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่มืออาชีพ 
  1.2 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 
 1.3 โครงการส่งเสริมการจัดการ

สภาพปัญหา 
   ความหลากหลายในการพัฒนา
บุคลากรที่มีความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
   เพ่ิมความหลากหลายรูปแบบใน
การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น อบรม
โดยระบบออนไลน์ จัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PLC 
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ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
เรียนรู้ Active learning  ด้วย
กระบวนการ PLC 
 1.4โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
(New Normal of Education)  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองให้สูงขึ้นโดยใช้วิธีการด าเนินการ
ที่หลากหลาย ตามความต้องการ
จ าเป็น 
 

จัดท าโปรแกรมพัฒนาครูเฉพาะ
กลุ่ม เฉพาะวิชาเอก ฯลฯ 
 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สพท. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในส านักงานให้มีสภาพแวดล้อม     
ที่สวยงาม สะอาด มีระเบียบ มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย เช่น    
มีอาคาร One Stop Service 
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์  บริการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี  และการอนุญาตให้
ถ่ายเอกสารอย่างเป็นระบบตรวจสอบ
ได้ ท าให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อ
สร้างขวัญก าลังใจ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
  3.1 การคัดเลือกบุคลากรที่ผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่าง ๆ  
  3.2 กิจกรรมท าบุญเดือนเกิดให้แก่
บุคลากรทางการศึกษา  

สภาพปัญหา 
   เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาด
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนายกย่อง
เชิดชูเกียรติไม่ได้ด าเนินการ 

แนวทางการแก้ไข 
   จัดหารูปแบบที่มีความเหมาะสม
ในการพัฒนายกย่องเชิดชูเกียรติ 
ตัวอย่างเช่น การส่งผลงานผ่าน
ระบบออนไลน์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศเกียรติคุณ นวัตกรรม และ
ผลงานที่บุคคลสร้างขึ้น ประกวด 
คลิปวิดีโอการพัฒนาการเรียนการ
สอน การบริหาร การสร้าง
นวัตกรรม เผยแพร่ผลงานดีเด่น   
สู่สาธารณะชน 

6. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 1.สพท.แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรใน สพท.และสถานศึกษา
ทราบ  
 2.บุคลากรจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับ

สภาพปัญหา 
   มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามสภาวะเหตุการณ์และความ
จ าเป็น 
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ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
มอบหมาย  และด าเนินงานตาม
ข้อตกลงฯ 
  3.บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมิน 
  4.สพท.ประกาศผลการประเมินฯให้
ทราบโดยทั่วกัน 

แนวทางการแก้ไข 
   ประชุมชี้แจง ระดมรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกต าแหน่ง
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

7. การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการรักษาวินัย 

สพท.จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน่วยงาน 
และผู้มาใช้บริการ  การรักษาระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย  มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานเต็ม
ความสามารถ ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน  
ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของทาง
ราชการอย่างประหยัด  ละเว้นการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน โดย   
1. การเคารพธงชาติหน้าเสาธงกล่าว
ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตวันจันทร์
แรกของทุกเดือน   
2. ผู้บังคับบัญชา ระดับกลุ่มงาน/
ระดับ สพท.เน้นย้ าให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติอยู่เสมอ  
3. กลุ่มงานกฎหมายและคดี แจ้ง
ข่าวสารการกระท าความผิดหรือคดี
ต่าง ๆ ทาง LINE อย่างต่อเนื่อง 

สภาพปัญหา 
   -  
แนวทางการแก้ไข 
   -  
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ภาคผนวก 
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พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 

 
 

 
 

 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและแสดงการต่อต้านการทุจริต วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน 

 
 

  
การรอคิวสแกนนิ้วมือลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
1. นายบรรเจิด   กลิ่นจันทร์    ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต     รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
คณะท างาน  รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
1. นายมนตรี   ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวจ าลอง  พินเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
3. นางน้อมจิตต์  หนูทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
4. นางนิสา  ค าพันธ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
5. นายณัฐพงษ์ชนัตร  เกตุขาว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    คณะท างาน 
6. นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    คณะท างาน 
7. นายเอกชัย   กองทรัพย์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    คณะท างาน 
8. นางสาวสายน้ า  จูแสน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    คณะท างาน 
9. นางธมนภัทร  นนทภา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    คณะท างาน 
10. นางพิมพ์ดาว  นุ่มเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    คณะท างาน 
11. นางฐิติวรดา  มงคล   พนักงานราชการ      คณะท างาน 
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