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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 
 

 การบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ     
ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ จึงน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดท า
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป 
ได้รับทราบ 

 
  

                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
                                                         10 มิถุนายน 2565 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ความส าคัญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งบริหารจัดก ารศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 ในการบริหารจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมาย ด้วยการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คุณภาพผู้เรียน คุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพขององค์กร 
ให้สูงขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
บุคคลผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น าในระดับสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และตามนโยบาย
ทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีทักษะที่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือมุ่งสู่การจัดการศึกษา 
ในยุค Thailand 4.0 ภายใต้การปฏิบัติงานตามแนวทางของการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจ 
(Understanding)  มีทักษะ (Skill) และมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ทั้งระบบ   
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ก าหนดภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพ
การจัดการศึกษาของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา คือ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคลมีอ านาจหน้าที่วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ส่งเสริม สนับสนุน
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน  
และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหนจจความชอบและทะเบียนประวัติ จัดท าข้อมูล 
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือ
รับรองต่าง ๆ  การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
          กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง   
ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี        
                2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขต 
  รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 
หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ดังนี้  

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน
อัตราก าลังเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคนและบริหารอัตราก าลังระดับเขตพื้นที่ การศึกษา 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  
โดยให้มีการด าเนินการ ดังนี้  
 1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
  1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังครูเพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนด
ความต้องการรายวิชาทดแทนและจัดท าข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนความต้องการครูขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณระยะยาว (ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 -2572) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก 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.2564  
 1.2 การบริหารอัตราก าลัง 
      1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด 
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
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  1.2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังเพ่ือด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก 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/ค่าจ้าง กรณีมีผู้ครองและอัตราว่าง 

2. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
 การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานขั้นแรกในการจัดคนเข้าท างาน  
การสรรหามีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
จะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเรจจในการด าเนินงาน ส าหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับในส่วนของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการดังนี้ 
 2.1 เมื่อมีต าแหน่งว่างลงไดด้ าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทันที เพ่ือด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเวจบไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ระบบงานสารบรรณอิเลจกทรอนิกส์ (My Office) และช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล 
การรับสมัครและองค์ประกอบการพิจารณาได้อย่างเท่าเทียม  
 2.3 การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นทีมงานในการบริหารงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรจวทางเทคโนโลยี ด าเนินการ
สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างทีมงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) โดยพิจารณาตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน โดยผู้ได้รับ
การพิจารณาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งผลสัมฤทธิ์ และท างานเป็นทีม 

3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ดังนี้ 
             3.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
               3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา ตามความต้องการจ าเป็น 
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               3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง 
ในระดับที่สูงขึ้น ตามความต้องการจ าเป็น เช่น การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งด้านบริหาร เป็นต้น 
                3.4 การใช้วิธีการและช่องทางการพัฒนาที่มีความหลากหลาย เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา 
ในห้องประชุม หรือการประชุม อบรม ทางช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจน 
มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริม ให้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างเตจมที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึง  
มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้ 
      4.1 ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส านักงานให้เป็นส านักงานที่ได้รับมาตรฐานทางด้านการศึกษา
มีศักยภาพที่เหมาะสม เป็นกรณีตัวอย่างพิเศษ เช่น ขนาดของพ้ืนที่มีความเหมาะสม มีท าเลที่ตั้งพร้อมสภาพแวดล้อม
เอ้ืออ านวยมีข้อมูลเดิมและสามารถหาข้อมูลใหม่ได้ ให้มีบรรยากาศที่ดีเป็นระเบียบและให้มีสถานที่จอดรถ 
ของบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการจัดระบบการท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานและบริเวณรอบอาคาร
อย่างสม่ าเสมอ 
 4.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอาคาร One Stop Service มีอุปกรณ์การท างาน 
ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ทุกคน และมีการอนุมัติให้ถ่ายเอกสารอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ 
มีผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 4.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่าง ๆ กิจกรรมท าบุญเดือนเกิดให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เป็นต้น 

5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  
ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
 5.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยให้จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการตามภาระงานที่รับผิดชอบ นโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้น งานตามค ารับรอง และงานประจ า 
 5.2 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เ พ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนด 
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 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
ก าหนดให้บุคลากรทุกคนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ในรอบ 6 เดือน เพ่ือประกอบการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามล าดับ 
  5.4 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด  เพ่ือ
ยืนยันผลการประเมินก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา กรณีมีผลการประเมินระดับปรับปรุง หรือระดับพอใช้  จะ
ให้แต่ละกลุ่มงานก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
 5.5 ผู้ บั งคับบัญชาพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติ งาน 
และให้ความเหจน 
   5.6 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินทุกราย และประกาศยกย่อง  
ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแบบอย่าง
ให้กับบุคลากรรายอ่ืน ๆ 
 5.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทิน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5.8 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 6.1 สร้างความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ ประหยัด และเกจบออม การรักษาระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน การมีความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 6.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน  ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ท างานเตจมความสามารถ รวดเรจว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่ม สร้างสรรค์และปรับปรุงงาน  
ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 6.3 ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ  ได้แก่ ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้มาติด
ด้วยความสุภาพอ่อนโยน เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป ละเว้นการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเทจจจริง 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ครูผู้ช่วย - 107 51 158 ต าแหน่งว่าง 
2 คร ู - 184 135 319 หมายความ 
3 คร ู ครูช านาญการ 191 - 191 รวมถึง 
4 คร ู ครูช านาญการพิเศษ 548 - 548 ต าแหน่งว่าง 
5 คร ู ครูเชี่ยวชาญ 3 - 3 ที่ติดเงื่อนไข 
6 รองผอ.สถานศึกษา - 1 - 1 ของ สพฐ. 
7 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการ 4 - 4 ด้วย 
8 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการพิเศษ 6 - 6  
9 ผอ.สถานศึกษา - - 14 14  

10 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ 11 - 11  
11 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 98 - 98  
12 ศึกษานิเทศก์  - 4 4  
13 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 1 - 1  
14 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 15 - 15  
15 รองผอ. สพท. - - 2 2  
16 รองผอ. สพท. รองผอ.สพท.ช านาญการพิเศษ 4 - 4  
17 ผอ. สพท. ผอ. สพท. เชี่ยวชาญ 1 - 1  
18 เจ้าพนักงานธุรการ - 8 - 8  
19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 2 - 2  
20 เจ้าพนักงานพัสดุ - 1 - 1  
21 นักจัดการงานทั่วไป - 4 - 4  
22 นักประชาสัมพันธ ์ - 1 - 1  
23 นักวิชาการเงินและบัญชี - 5 1 6  
24 นักวิชาการพัสดุ - 1 - 1  
25 นักทรัพยากรบุคคล - 9 - 9  
26 นิติกร - 1 1 2  
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ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

27 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 3 1 4  
28 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 - 1  
29 นักวิชาการศึกษา - 6 - 6  
30 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 2 - 2  
31 ลูกจ้างประจ า - 52 - 52  
32 ลูกจ้างชั่วคราว (ทุกโครงการ) - 293 - 293  

 
2. ผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มีดังนี้  

 2.1 ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เรื่องท่ีพิจารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

    1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 จัดท าข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 คิดค านวณเกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจ านวนครู วุฒิวิชาเอก  

1 125 
โรงเรียน 

    1.2 ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับใช้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 

1 26 

    1.3 เกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  กรณีต าแหน่งว่าง 1 14 
    1.4 การตัดโอนและก าหนดต าแหน่ง กรณีต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ 1 77 
    1.5 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 1 1 
    1.6 จัดท าข้อมูลปริมาณงาน ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา  
ข้อมูลวิชาเอก ของข้าราชการครูเป็นรายบุคคล โปรแกรม Microsoft Excel 

1 125 
โรงเรียน 

    1.7 จัดท าข้อมูลตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ ข้อมูลบัญชีรายละเอียด
ต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และลูกจ้างประจ า 
ที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่ง สพฐ. และข้อมูลรายละเอียดเพ่ือขอรับ 
การจัดสรรคืน 

  

          1.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 1 10 
          1.7.2 ครูผู้สอน 1 96 
          1.7.3 ศึกษานิเทศก์ 1 1 
          1.7.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 1 1 
          1.7.5 ลูกจ้างประจ า 1 6 
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เรื่องท่ีพิจารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 
2. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    2.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย    
          2.1.1 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง และวิชาเอก ตามแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา  
เพ่ือใช้ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

1 34 

          2.1.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 2 23 
    2.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ.2563 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

  

          2.2.1 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง เพื่อใช้บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ 
ผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น 

1 22 

          2.2.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 1 10 
    2.3 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)    
          2.3.1 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง เพ่ือใช้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 1 1 
          2.3.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 1 1 
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    3.1 ต าแหน่งครู สายงานการสอน   2 22 
    3.2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 4 16 
    3.3 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2) 5 5 
    3.4 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 1 2 
4. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    4.1 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 1 1 
5. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

  

    5.1 เลื่อนระดับช านาญงาน 1 1 
    5.2 เลื่อนระดับช านาญการ 2 2 
6. แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 8 122 
7. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

  

     7.1 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูผู้ช่วย 2 34 
     7.2 อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 7 78 
8. การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มี
วิทยฐานะช านาญการ หรือเลื่อนวิทฐานะช านาญการพิเศษ  ให้ กศจ.พิจารณา  
และ ศธจ. ออกประกาศแต่งตั้ง  

  

    8.1 ประเมินด้านที่ 1 ด้าน 2 ด้าน 3 วิทยฐานะช านาญการ - - 
    8.2 ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ - - 
    8.3 ประเมินด้านที่ 3 (ผลการปฏิบัติงาน) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ - - 
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เรื่องท่ีพิจารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย/อัตรา 
9. การเสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
ให้ กศจ.พิจารณา และมีค าสั่งแต่งตั้งฯ (ว17) (ว21) 

  

    9.1 ครูช านาญการ 8 22 
    9.2 ครูช านาญการพิเศษ 3 9 
    9.3 ครูเชี่ยวชาญ - - 
    9.4 ผู้อ านวยการช านาญการ - - 
    9.5 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ - - 
    9.6 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ - - 
10. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า   
         10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 1,225 
      10.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 2 41 
      10.3 ลูกจ้างประจ า 2 52 
      10.4 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 27 
11. การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
      11.1 ข้าราชการครู 8 9 
      11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

- - 

      11.3 ลูกจ้างประจ า - - 
12. การด าเนินงานอัตราจ้างทุกโครงการ (ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว  
และต่อสัญญาจ้าง) 

  

      12.1 พนักงานราชการ 2 32 
      12.2 ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 2 127 
      12.3 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 22 
      12.4 บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2 10 
      12.5 พ่ีเลี้ยงเดจกพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 2 42 
      12.6 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในส านักงาน 1 4 
      12.7 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4 5 
      12.8 นักการภารโรง ( 2 โครงการ) 2 51 
13. การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวทุกโครงการ กรณีลาออก 
ระหว่างปีงบประมาณ 

  

      13.1 พนักงานราชการ 6 6 
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 2.2  ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนา
การศึกษา เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของส านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน ดังนี้   

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning  
     ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ด้วยรูปแบบออนไลน์ จ านวน 291 คน ผ่านการอบรม จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 97.94 
  เชิงคุณภาพ 
          - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมด้วยรูปแบบออนไลน์สามารถน าความรู้ 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนา  
 
2. ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก ครูผู้สอน เป็น Coach ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ 
     ผู้อ านวยการเรียนรู้ 
   ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  - ครูได้รับการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนทุกระดับชั้น ตามสมรรถนะ 
ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 96.13 
  เชิงคุณภาพ 
          1. ครูได้รับการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
  2. ครูได้รับแนวคิด แนวปฏิบัติในการปรับตนเองจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบมาตรฐาน 
     ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  เชิงคุณภาพ 
          - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
 



11 
 
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
     ครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1,337 คน 
  เชิงคุณภาพ 
          1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์และสามารถน าไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และน าผลดังกล่าวไปแก้ไขปัญหา พัฒนาการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู้ 
 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความช านาญในการจัดการเรียนการสอน 
     มีมาตรฐานวิชาชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
   ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความช านาญในการจัดการเรียน
การสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และหรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ จ านวน 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27 
  เชิงคุณภาพ 
          1. สพท. จัดท าหลักสูตรการอบรมพัฒนาออนไลน์ จ านวน 12 หลักสูตร 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ สพท. จัดท าขึ้น และสามารถน า 
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
  ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ จ านวน  
  เชิงคุณภาพ 
          - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ และได้รับการ
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน สพท. และสถานศึกษา มีผลงาน 
     เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ผลการดำเนินงาน  
   เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน สพท. ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
  เชิงคุณภาพ 
          - สพท. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด
เข้าร่วมการประกวดเพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจ านวนน้อย 
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ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยด าเนินการวางแผน
อัตราก าลังคนในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ ให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามก าหนดเวลา 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
แต่การด าเนินการมีข้อก ากัดและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ และระเวลา จึงท าให้  
การด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
1. การวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลัง 

   จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู 
ตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2564 โดย 
  1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผน
อัตราก าลังให้สถานศึกษาทราบ    
  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ 
และตรวจสอบแผนอัตราก าลังฯ  
 

สภาพปัญหา 
   สถานศึกษาบางแห่งยังมีความเข้าใจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ที่คลาดเคลื่อนและมีความต้องการครูตามความ
ต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการโดยไม่ได้
ค านึงถึงหลักเกณฑ์ฯ ทั้งหมด 
แนวทางแก้ไข 
   1. แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้สถานศึกษาในสังกัด 
ทราบและอธิบายเพิ่มเติมในประเดจนที่ส าคัญ
ซึ่งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   2. แจ้งข้อมูลรายละเอียดการจัดท าแผน 
ในคราวประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาประจ าเดือน 
ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมจัดท าแผนอัตราก าลัง 
   3. พิจารณาช่องทางการประชุมชี้แจงการ
จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ิมเติม เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของสถานศึกษาสามารถเข้าร่วมการประชุมได้
อย่างพร้อมเพรียง  
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ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
2. การบริหาร
อัตราก าลัง 

   ด าเนินการบริหารอัตราก าลังให้เป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.และ
สพฐ.ก าหนด โดย 
   1. สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ประชุมคณะกรรมการฯ 
       1.1 เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราก าลัง
เกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ต่ ากว่าเกณฑ์ 
       1.2 เกลี่ยอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและอัตราจ้าง   
 
    

สภาพปัญหา 
   1. การบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษานั้น
ยึดการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูเป็นหลัก  
ทั้งนี้ หากมีข้าราชการครูย้ายเข้ามาใน
ต าแหน่งว่างตามกรอบอัตราก าลังอาจท าให้
ข้อมูลอัตราก าลังในสถานศึกษานั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงและเกินเกณฑ์ได้ โดยจ าเป็นต้อง
เกลี่ยพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว 
ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์
ซึ่งอาจเป็นสถานศึกษาท่ีมีระยะทางไกลกว่า
สถานศึกษาเดิมหรือมีความสะดวกในการไป
ปฏิบัติงานน้อยกว่าสถานศึกษาเดิม และอาจ
น าพาไปสู่การลาออกของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังฯ ได้พิจารณา
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตามข้อเทจจจริง 
อย่างครบถ้วนและรอบคอบแล้ว 
   2. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่อยู่
ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์และ
ถูกเกลี่ยไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ า
กว่าเกณฑ์ พบว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาเอกในสถานศึกษา ทีอั่ตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ 
   4. ระบบ SET ในนักเรียนเดจกพิการยังขาด
ความเป็นปัจจุบัน อาจท าให้การจัดสรรอัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพี่เลี้ยงเดจกพิการให้
สถานศึกษาซึ่งมีจ านวนจ ากัด มีความคลาด
เคลื่อน 
แนวทางแก้ไข 
   1. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรได้ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
   2. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
เกลี่ยครูและพนักงานราชการให้มีความ
สอดคล้องเป็นประโยชน์กับทางราชการตาม
บริบทที่เหมาะสมที่สุด 
   3. ให้สถานศึกษารายงานสภาพจริงของ
จ านวนนักเรียนเดจกพิการก่อนการพิจารณา
เกลี่ยอัตราก าลังล่วงหน้า 7 วัน 
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ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
3. การสรรหา บรรจุ  
และแต่งตั้ง  

   1. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
       1.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก
ได้ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ  
       1.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ.2563 ต าแหนง่ครูผู้ชว่ย  
       1.3 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย    
   2. การย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตามผลการพิจารณาย้าย 
   3. โอน/ย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศกจตามผลการพิจารณาย้าย/โอน 
   4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
       4.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
       4.2 แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้เลื่อนระดับ 
       4.3 แต่งตั้งผู้ได้รับพิจารณาย้าย/โอน 

สภาพปัญหา 
   สถานศึกษาขาดแคลนครูสายงานการสอน
ตามกรอบอัตราก าลังของสถานศึกษา
เนื่องจาก  
   1. ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/ 
ไม่มีผู้ได้รับพิจารณาให้ย้ายเนื่องจากวิชาเอก
ไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา 
   2. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้ไม่ครบตามจ านวน
ต าแหน่งว่างที่ก าหนด เนื่องผู้สอบคัดเลือกได้/
สอบแข่งขันได้ มีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ต าแหน่งว่าง 
แนวทางแก้ไข 
   1. ขออนุมัติ กศจ. ใช้ต าแหน่งที่ก าหนดไว้
ส าหรับย้ายแต่ไม่มีผู้ประสงค์ย้ายหรือไม่มีผู้
ได้รับพิจารณาย้ายเนื่องจากวิชาเอกไม่ตรง
ตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ไปใช้
ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
   2. ประสาน/เร่งรัดให้ ศธจ.ด าเนินการขอ
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จังหวัดอ่ืนเพ่ือบรรจุ
ในต าแหน่งว่างที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในจังหวัด 
   3. เกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ  
ลูกจ้างชั่วคราวไปสถานศึกษาที่มีความ 
ขาดแคลนอัตราก าลังตามล าดับ 

4. การพัฒนาบุคลากร    สพท.ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนโยบาย 
ตามกลยุทธ์ และจุดเน้น สพฐ. ดังนี้ 
   1. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ 
Active Learning ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจัดท า
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning ด้วยรูปแบบออนไลน์ 
   2. พัฒนาครูโดยมีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
 
 

สภาพปัญหา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้การ
จัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกันของคนจ านวน
มากต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social 
Distancing ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการตามแผนที่ก าหนดได้ 
แนวทางการแก้ปัญหา 
สพท.ได้ด าเนินการจัดอบรม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์  การจัดท า
หลักสูตรอบรมออนไลน์โดยให้ผู้ผ่านการ
อบรมสามารถพิมพ์เกียรติบัตรจากเวจบไซต์
ด้วยตนเอง 
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ภาระงาน การด าเนินงานตามนโยบาย สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข 
   3. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) 
   4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาโดยให้มี
การจัดการองค์ความรู้ (KM) ท าแผน 
พัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และ
พัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 
   5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะความรู้และความช านาญในการ
จัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาก่อน
การแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
   7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างใน สพท.และสถานศึกษา
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

5. การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

   1. สพท. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ท าความสะอาดบริเวณส านักงาน
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
   2. สพท. จัดให้มีศูนย์อ านวยความสะดวก 
แก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น พิมพ์เอกสาร 
และถ่ายเอกสาร แว่นตาส าหรับผู้มีปัญหา
ด้านสายตา และจัดบุคลากรไว้คอยต้อนรับ
และให้ค าแนะน าตลอดเวลาท าการ 
   3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
   4. จัดกิจกรรมท าบุญเดือนเกิดให้แก่
บุคลากรในส านักงาน โดยให้น าอาหาร 
มาท าบุญตักบาตรพระและรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

สภาพปัญหา 
   เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ท าให้การด าเนินการ 
จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามปฏิทิน 
ที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไข 
   หาแนวทางวิธีการด าเนินการที่มีความ 
เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เช่น การ
แบ่งกลุ่มย่อยในการด าเนินการ การเว้น
ระยะห่างในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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6. การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

   1. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
   2. มีคณะกรรมการในการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน/คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
   3. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทราบเป็นรายบุคคล 
   4. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมากให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

สภาพปัญหา 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี 
มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย จุดเน้นของ สพท. ผู้รับการประเมิน
และผู้ที่เก่ียวข้องบางส่วนอาจมีความเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข 
   1. แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ให้สถานศึกษาทราบ 
   2. ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
แนวทาง ตัวชี้วัดในการประเมินฯ ในคราว
ประชุมต่าง ๆ เพ่ือเน้นย้ าให้เกิดความเข้าใจ
และเปดิโอกาสให้ซักถาม 

7. การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และการรักษาวินัย 

   สพท.ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน่วยงาน และ 
ผู้มาใช้บริการ การรักษาระเบียบวินัย ละ
เว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน โดย    
   1. กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 
เป็นประจ าทุกเดือน   
   2. ผู้บังคับบัญชา ระดับกลุ่มงาน/ระดับ 
สพท. เน้นย้ าให้บุคลากรถือปฏิบัติอยู่เสมอ  
   3. กลุ่มงานกฎหมายและคดี แจ้ง
ข่าวสารการกระท าความผิดหรือคดีต่าง ๆ 
ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
ทาง LINE อย่างต่อเนื่อง 
   4. ในการประชุม อบรม ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรในสังกัดจะมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ  
และความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการกระท า
ผิดวินัยและจรรยาบรรณอยู่เสมอ เช่น 
การประชุมประจ าเดือนของผู้บริหาร
สถานศึกษา การพบปะพูดคุยปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่ การอบรมข้าราชครู
บรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นต้น 

สภาพปัญหา 
   -  
แนวทางการแก้ไข 
   -  
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ภาคผนวก 
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ประชุมชี้แจงการก าหนดความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

  
 

ด าเนินการเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราวไปยังสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรตามผลการบริหารอัตราก าลัง 

  
 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

  
  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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