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ค าน า 

 
 

 การบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ     
ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ จึงน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้
จัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง และสาธารณชนทั่วไปได้รับ
ทราบ 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ความส าคัญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 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 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล   มีอ านาจหน้าที่  วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   ส่งเสริม 
สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน 
และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน   การเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่     ให้ปฏิบัติของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  จัดท าข้อมูล
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือ
รับรองต่าง ๆ  การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
          กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่   ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อน
แต่งตั้ง   ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ   ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



2 

วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี        
                 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขต 
  รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

นโยบายการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   

วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองปรับตัวเป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมี
คุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ
(Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่จัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
6. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
 
 



3 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า 
ทางการศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 
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) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 
 1.2 จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือใช้ในการสรรหาไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.3 จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเดิม (ตาม ว.17) เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

2. ด้านการสรรหา 
  ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
ราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างที่สามารถใช้ได้ใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 2.2 ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
     2.2.1 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.เพชรบูรณ์ หรือ กศจ.ใกล้เคียง (ส าหรับ
ข้าราชการครูในสถานศึกษา)  หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. หรือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยค านึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐาน
วิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
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     2.2.2 ประกาศรับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดย
ด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
     2.2.3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซด์และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถและ
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

3. ด้านการพัฒนา 
  ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
 3.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training  and Development Roadmap) 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  
  3.3 น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง (Human  Resource  Development System : HRDS)      
 3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ผ่านระบบ HRDS 
 3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 

4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)  
  มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  แผนการ
สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ  และยก
ย่องชมเชยบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
 4.3 จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
 4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 
information System : DPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 4.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือก
บุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้ 
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 4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและลูกจ้าง
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด พร้อมทั้งให้การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด  หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็น
ธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)  
  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครูหาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งเวียนทางระบบ My 
office เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้จัดท ารายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าว  
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1.  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 

ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ครูผู้ช่วย - 105 2 107  
2 คร ู - 240 283 523  
3 คร ู ครูช านาญการ 227 - 227  
4 คร ู ครูช านาญการพิเศษ 586 - 586  
5 คร ู ครูเชี่ยวชาญ 3 - 3  
6 รองผอ.สถานศึกษา  - 7 7  
6 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการ - - -  
7 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการพิเศษ 4 - 4  
8 ผอ.สถานศึกษา - - 17 17  
9 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ 12 - 12  

10 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 101 - 101  
11 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ 1 - 1  
12 ผอ. สพท. ผอ. สพท. เชี่ยวชาญ 1 - 1  
13 รองผอ. สพท. - - 2 2  
14 รองผอ. สพท. รองผอ.สพท.ช านาญการ - - -  

15 รองผอ. สพท. รองผอ.สพท.ช านาญการพิเศษ 4 - 4  
16 ศึกษานิเทศก์  - 3 3  
17 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 2 - 2  
18 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 12 - 12  
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ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

19 เจ้าพนักงานธุรการ  5 3 8  
20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  3 - 3  

21 เจ้าพนักงานพัสดุ  1 - 1  

22 นักจัดการงานทั่วไป  3 1 4  

23 นักประชาสัมพันธ ์  1 - 1  

24 นักวิชาการเงินและบัญชี  4 1 5  

25 นักวิชาการพัสดุ  1 - 1  

26 นักทรัพยากรบุคคล  9 - 9  

27 นิติกร  2 - 2  

28 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  4 - 4  

29 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 - 1  

30 นักวิชาการศึกษา  6 - 6  

31 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  2 - 
2 

 

32 ลูกจ้างประจ า  61 7 68  

33 ลูกจ้างชั่วคราว (ทุกโครงการ)  263 - 263  
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2.  ผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  มีดังนี้  
 

เรื่องท่ีพิจารณา 

จ านวน 
ต.ค.61-มี.ค.62 เม.ย.-ก.ย.62 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/

อัตรา 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  จัดท าข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 
คิดค านวณเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจ านวน
ครู วุฒิวิชาเอก  

    

    1.1 เกลี่ยอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และโดยการตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน  กรณีต าแหน่งว่าง 

1 27 1 5 

   1.2 การย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไป
ก าหนดใหม่ในโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

1 28 2 20 

   1.3 จัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

          - จัดท าข้อมูลทะเบียนคุมอัตราก าลังในสถานศึกษาและ       
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

  1 141 โรง 

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

  1 141 โรง 

   1.5 จัดท าข้อมูลตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ  
ข้อมูลบัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่ง สพฐ. และข้อมูลรายละเอียดเพ่ือขอรับ
การจัดสรรคืน 
     - ผู้บริหารสถานศึกษา 
     - ครูผู้สอน 

   

 

 

1 

 

 
 
 
 

14 

124 

     - ศึกษานิเทศก์ 
     - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

   1 
0 

     - ลูกจ้างประจ า    7 
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เรื่องท่ีพิจารณา 

จ านวน 
ต.ค.61-มี.ค.62 เม.ย.-ก.ย.62 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/

อัตรา 

2. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

     2.1  รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง และวิชาเอก ตามแผนอัตราก าลัง          
ในสถานศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้        
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
          - ต าแหน่งว่าง 
          - บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  

 

 

1 

4 

 

 

30 

30 

 

 

1 

4 

 

 

36 

36 

     2.2  รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง เพื่อใช้บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
          - ต าแหน่งว่าง 
          - บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
    2.3  ประกาศต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือด าเนินการสรรหา รับย้าย หรือรับโอน 

 

1 

1 

3 

 

23 

12 

6 

 

 

 

6 
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    2.4 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จาก สพฐ. 

  1 3 

    2.5  การรับโอนข้าราชการอื่น มาด ารงต าแหน่งบุคลากร         
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

1 1 2 2 

3.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

      3.1 ต าแหน่งครู สายงานการสอน   1 47   

      3.2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 10  2 

      3.3 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2)  2 5 4 6 

      3.4 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์   1 2 

4.  การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1 1 1 1 

6. แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 6 3 35 

7. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

    

     7.1 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูผู้ช่วย 2 42 2 34 

     7.2 อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 4 20 3 18 
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เรื่องท่ีพิจารณา 
จ านวน 

ต.ค.61-มี.ค.62 เม.ย.-ก.ย.62 
ครั้ง ราย ครั้ง ราย 

 8. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครู เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ หรือเลื่อนวิทฐานะ       
ช านาญการพิเศษ  ให้ กศจ.พิจารณา และ ศธจ.ออกประกาศแต่งตั้ง  

       ประเมินด้านที่ 1 ด้าน 2 ด้าน 3  วิทยฐานะช านาญการ 

 
 
 

6 

 

 

17 

 

 

4 
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       ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 5 6 3 6 

       ประเมินด้านที่ 3 (ผลการปฏิบัติงาน) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 3 46 3 8 

9.  การเสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการ เพื่อให้มีวิทยฐานะ
และการเลื่อนวิทยฐานะ ให้ กศจ.พิจารณา และมีค าสั่งแต่งตั้งฯ 

    

     9.1  ครูช านาญการ 4 30 4 14 

     9.2  ครูช านาญการพิเศษ 2 5 8 17 

     9.3  ครูเชี่ยวชาญ   1 1 

     9.4  ผู้อ านวยการช านาญการ     

     9.5  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ     

     9.6  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 1 1   
10.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
และลูกจ้างประจ า 

    

         10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

1 1,371 1 1,281 

       10.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 1 42 1 38 
       10.3 ลูกจ้างประจ า 1 75 1 75 
11. การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
     11.1 ข้าราชการคร ู
     11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

5 
2 

7 
3 

3 3 

     11.2 ลูกจ้างประจ า   1 1 
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เรื่องท่ีพิจารณา 

จ านวน 
ต.ค.61-มี.ค.62 เม.ย.-ก.ย.62 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/

อัตรา 

12. การสรรหาอัตราจ้างทุกโครงการ (ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างชั่วคราว และต่อสัญญาจ้าง) 

    

   12.1 พนักงานราชการ 1 25   

   12.2 ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 1 61 1 56 

   12.3 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 30 1 31 

  12.4 บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 1 21 1 16 

  12.5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 1 39 1 39 

  12.6 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในส านักงาน 1 4 1 4 

  12.7 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 18 1 18 

  12.8 นักการภารโรง ( 2 โครงการ) 1 65 1 63 

13. การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวทุกโครงการ     

กรณีลาออกในระหว่างปีงบประมาณ     

   13.1 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 1 3 1 4 

   13.2 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต - - 1 1 
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ชื่อกิจกรรม 

จ านวน 
ต.ค.61-มี.ค.62 เม.ย.-ก.ย.62 
ครั้ง ราย/

อัตรา 
ครั้ง ราย/

อัตรา 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

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

  1 15 คน 

2. การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล     

     OBEC AWARDS   1 11 คน 

3. ประสานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 9 3 8 คน 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ     

4. การคัดเลือก “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562    1 2 รร. 

และการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562    1 18 คน 

5. การอนุมัติผลคะแนนและผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ      
TEPE ONLINE 

    

     5.1 หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
         ผ่าน 

1 ครั้ง  

59 คน 

1 ครั้ง  

41 คน 

         ไม่ผ่าน  16 คน  3 คน 

  5.2 หลักสูตรตามเนื้อหาสาระท่ีก าหนดในระบบ TEPE ONLINE 1 ครั้ง 2 
หลักสูตร 

  

7. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ครูอาวุโส 
ประจ าปี 2562 

    และขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 2562 

  1 ครั้ง 77 คน 
 

1 คน 
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ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรยีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ประจ าปี 2562  

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับ 

ธุรการโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง  
2. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครั้งที่ 1 จ านวน 146 คน และครั้งที่ 2 จ านวน 131 คน ได้รับ

การ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
          เชิงคุณภาพ  

1. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานด้านธุรการต่างๆ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานธุรการ  

2. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง เข้าใจ
การ ปฏิบัติงาน ด้านงานสารบัญ งานพัสดุรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง งานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมการบริหาร 
จัดการที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของตนเอง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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โครงการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
ผลการด าเนินงาน  

เชิงปริมาณ 
  ครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการอบรมสะเต็มศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 
4 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย มี 
รายละเอียดดังนี้  

     ที่                 ระดับท่ีเข้ารับการอบรม            จ านวนครูพ่ีเลี้ยง ( คน )         รวม  
    1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                       6          6  
    2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                      12         12  
    3.  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย                      12         12  
    4.  ระดับประถมศึกษาตอนต้น                      12         12  
                                    รวม                      42         42  
        เชิงคุณภาพ  

1. ครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล จ านวน 42 คน มีความรู้ ความเข้าใจให้กับ เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  

2. ครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล จ านวน 42 คน สามารถจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
และเป็นพ่ีเลี้ยงในการฝึกอบรมครูเพื่อขยายผลได้  

 
โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ (Computing Science) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยด าเนินการประชุมคณะวิทยากรเพ่ือกลั่นกรองความถูกต้องและจัดท าสื่อ ในวันที่ 22 
มีนาคม 2562 จ านวน 2 ชุด ส่งให้โรงเรียนดาว์นโหลดผ่านเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา  

2. อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาการ 
ค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 31 คน  

3. อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาการ 
ค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 45 คน  
  เชิงคุณภาพ  

1. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิทยาการค านวณ  สาระเทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 16-21 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งพบว่าครูมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ โดยน า 
เทคนิควิธีการสอนจากการฝึกอบรมในช่วงที่ผ่านมา  
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2. ผลการประเมินตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุม/อบรม/สัมมนา ดังนี้  

ประเด็นความคิดเห็น  
ค่าเฉลี่ย   

ระดับความคิดเห็น  
สรุประดับคุณภาพ  

ด้านเนื้อหา/หลักสูตร     

1. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การประชุม/อบรม/สัมมนา  2.25  น้อย  
2. ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การประชุม/อบรม/สัมมนา  4.08  ดี  
3. ความรู้ ความเข้าใจที่น าเสนอแต่ละหัวข้อ  4.06  ดี  
4. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา  4.53  ดีมาก  
ด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้     

1. การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน  4.36  ดี  
2. การสร้างบรรยากาศในการประชุม/อบรม/สัมมนา  4.53  ดีมาก  
3. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการประชุม/อบรม/สัมมนา  4.42  ดี  
4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาแสดง 
ความคิดเห็น  

4.50  ดี  

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้   4.44  ดี  

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม   4.25  ดี  

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ   4.11  ดี  

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม   4.25  ดี  

4. อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ มีความเหมาะสม   4.06  ดี  

ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา     

1. การบริการ/การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่   4.44  ดี  

2. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่   4.44  ดี  
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การจัดท าคูม่ือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  

         
อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

   
อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

  
  
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการ และบุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการดาเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด 
เพชรบูรณ์ ได้รับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จ านวน 641 คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับความรู้และรับทราบถึงการเสียสละของบูรพกษัตริย์ และการท าคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
ไทยอย่างมากมายของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ           
“จิตอาสา” ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลปัจจุบัน ท าให้เกิดความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(Computing Science) 
ผลการดาเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(Computing Science) ชั้นประถมศึกษา วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จานวนผู้ผ่านการอบรม 71 คน 
ระดับความพึงพอใจในการอบรมคิดเป็นร้อยละ 84.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(Computing Science) ชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 จ านวนผู้ผ่านการอบรม 57 คน 
ระดับความพึงพอใจในการอบรมคิดเป็นร้อยละ 87.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีคู่มือ/สื่อการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจาต าบล 
(Computing Science) 
2. ครูมีความรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีความคิด 
สร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ 
(Computing Science) 

 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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โครงการประชุมเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการดาเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 145 คน ได้รับการประชุม
เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เข้ารับการประชุม ได้รับความรู้ 
ในการสร้างศักยภาพ พัฒนา ดุลยภาพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 52 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เข้ารับการอบรม สามารถ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงในภารกิจงานในหน้าที่เพ่ือวางแผนการควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง หรือไม่ให้มีความเสี่ยง 
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในสามารถจัดทารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพและจัดส่งรายงานได้ทัน 
ตามก าหนดระยะเวลา 

     
 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 



20 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง 
คนในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามก าหนดเวลา
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แต่การด าเนินการมีข้อก ากัดและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ และระเวลา จึงท าให้การ
ด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กระบวนการด าเนินงานการวางแผนอัตราก าลัง  การสรรหาเพ่ือบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การโอน 
และการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดส่งรายละเอียดการด าเนินงานให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการเสนอขออนุมัติหรือขอความ
เห็นชอบต่อ อกศจ.และ กศจ.ตามล าดับ  และการด าเนินการออกค าสั่งการบริหารงานบุคคลโดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่วางแผนไว้  มีต าแหน่งว่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน    
ท าให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานสอน ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้เนื่องจากครูที่มีอยู่
ต้องรับผิดชอบนักเรียนหลายชั้นเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดแคลนบุคลากรและขาดโอกาสใน
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ผู้บังคับบัญชาควรน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลกับ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีความรวดเร็ว ทันก าหนดเวลา 
  2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการติดตาม ทวงถาม และ
เร่งรัดการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล 
              การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรูปแบบการพัฒนา ได้แก่ การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ 
การศึกษาดูงาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การอบรมพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  
ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และยังเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัลนั้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และทั้งยังสามารถ
พัฒนาตนเองได้ทุกสถานที่ ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปเข้ารับการอบรมสัมมนา  แต่ปัญหาอุปสรรคคือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีความรู้และไม่พยายามยอมรับการใช้เทคโนโลยี ยัง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเดิม ๆ ไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้วยระบบดิจิทัล และไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อีกทั้งยังคิดว่าตนเองใกล้เกษียณอายุแล้ว ไม่มีความจ าเป็นต้องพัฒนา
ตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่ามี
ประโยชน์เพียงใด และให้การส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ หรือการศึกษาหาความรู้จากระบบ
ออนไลน์ เพื่อน ามาพัฒนา ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
 2. เขตพ้ืนที่การศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ที่มีการพัฒนา
ตนเองด้วยระบบดิจิทัลอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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