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ความสาคัญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาให้ ส อดคล้ องกั บนโยบาย มาตรฐานการศึ ก ษา แผนการศึ กษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งบริหารจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
ในการบริหารจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมาย ด้วยการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คุณภาพผู้เรียน คุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพขององค์กร
ให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคคลผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ผู้ บริ หารสถานศึ กษาซึ่ งเป็ นผู้ น าในระดั บสถานศึ กษา
และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ เกี่ ย วข้ อง จ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะต้ องได้ รั บการเสริ มสร้ างและพั ฒ นาสมรรถนะ
ขีดความสามารถ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และตามนโยบาย
ทุกด้ านได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้ งมี ทักษะที่เข้ าถึงการใช้ เทคโนโลยี ที่ทั นสมัย เพื่อมุ่ งสู่ การจัดการศึ กษา
ในยุค Thailand 4.0 ภายใต้การปฏิบัติงานตามแนวทางของการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่สาคัญ
ในการขับ เคลื่อ นนโยบายและยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษา เป็น ผู้ที่มีค วามรู้ (Knowledge) มีความเข้า ใจ
(Understanding) มีทักษะ (Skill) และมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งระบบ
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง การแบ่ งส่ วนราชการส านั กงานในเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กาหนดภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพ
การจัดการศึกษาของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา คือ
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีอานาจหน้าที่ วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ส่งเสริม สนับสนุน
การมีห รือ เลื่อ นวิท ยฐานะ วิเ คราะห์แ ละจัด ทาข้อ มูล เกี่ย วกับ การสรรหา บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ย้า ย โอน
และการลาออกจากราชการของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ ให้ปฏิบัติของข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา จัด ทาข้อ มูล เกี่ย วกับ บาเหนจจ ความชอบและทะเบีย นประวัติ จัด ทาข้อ มูล
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือ
รับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบเขต
รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย
หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
มาเป็นแนวทางในการดาเนินการบริหารงานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ดังนี้
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากาลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้กาหนดนโยบายด้านการวางแผน
อัตรากาลังเพื่อรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
และสถานศึกษาในสัง กัด ภายใต้ฐ านข้อมูล อัตรากาลังคนและบริห ารอัตรากาลังระดับเขตพื้น ที่ การศึกษา
เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสั งกัด
โดยให้มีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังครูเพื่อการทดแทนการสูญเสียอัตรากาลัง การกาหนด
ความต้องการรายวิชาทดแทนและจัดทาข้อมูล เพื่อการจัดทาแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณระยะยาว (ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2572)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.1.2 จั ดทาแผนอัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ
ระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2567) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.1.3 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา
ปีการศึกษา พ.ศ.2564
1.2 การบริหารอัตรากาลัง
1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหาร
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด มีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุ ด
แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
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1.2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังเพื่อดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ โดยการตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนกรณีมีผู้ครองและอัตราว่าง เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.)
พิจารณา
1.2.3 การบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
1) คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเกลี่ยอัตรากาลัง
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ไปกาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน/ค่าจ้าง กรณีมีผู้ครองและอัตราว่าง
2. นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
การสรรหาเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานขั้นแรกในการจัดคนเข้าทางาน
การสรรหามีความสาคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
จะส่งผลให้องค์กรประสบความสาเรจจในการดาเนินงาน สาหรับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปัจจุบันสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดาเนินการ สาหรับในส่วนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการดังนี้
2.1 เมื่อมีตาแหน่งว่างลงได้ดาเนินการตรวจสอบอัตรากาลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้งสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทันที เพื่อดาเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.2 เมื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์การดาเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ตามประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ทางเวจบไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ระบบงานสารบรรณอิเลจกทรอนิกส์ (My Office) และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
การรับสมัครและองค์ประกอบการพิจารณาได้อย่างเท่าเทียม
2.3 การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นทีมงานในการบริหารงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรจวทางเทคโนโลยี ดาเนินการ
สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างทีมงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) โดยพิจารณาตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน โดยผู้ได้รับ
การพิจารณาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งผลสัมฤทธิ์ และทางานเป็นทีม
3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนิน การจัดทาแผนพัฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ดังนี้
3.1 ดาเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ความจาเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ตามความต้องการจาเป็น
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3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ตามความต้องการจาเป็น เช่น การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งด้านบริหาร เป็นต้น
3.4 การใช้วิธีการและช่องทางการพัฒนาที่มีความหลากหลาย เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา
ในห้องประชุม หรือการประชุม อบรม ทางช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ
ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ระบบงานและบรรยากาศการทางาน ตลอดจน
มีการน าเทคโนโลยี การสื่ อสารเข้ามาใช้ ในการบริหารราชการและการให้ บริการแก่ ประชาชน ซึ่งจะส่ งเสริ ม ให้
ข้าราชการและผู้ ปฏิบั ติงานได้พัฒ นาศักยภาพอย่างเตจมที่ โดยไม่สู ญเสี ยรูปแบบการใช้ชีวิตส่ วนตัว รวมถึง
มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติม ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้
4.1 ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสานักงานให้เป็นสานักงานที่ได้รับมาตรฐานทางด้านการศึกษา
มีศักยภาพที่เหมาะสม เป็นกรณีตัวอย่างพิเศษ เช่น ขนาดของพื้นที่มีความเหมาะสม มีทาเลที่ตั้งพร้อมสภาพแวดล้อม
เอื้ออานวยมีข้อมูลเดิมและสามารถหาข้อมูล ใหม่ได้ ให้ มีบรรยากาศที่ดีเป็นระเบียบและให้มีส ถานที่จอดรถ
ของบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการจัดระบบการทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานและบริเวณรอบอาคาร
อย่างสม่าเสมอ
4.2 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น มีอาคาร One Stop Service มีอุปกรณ์การทางาน
ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ทุกคน และมีการอนุมัติให้ถ่ายเอกสารอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้
มีผู้กากับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่าง ๆ กิจกรรมทาบุญเดือนเกิดให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เป็นต้น
5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กาหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ค วามเป็ น ธรรมโดยทั่ ว กั น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1
ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ้ า งประจ า
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้
5.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดื อน ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยให้จัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการตามภาระงานที่รับผิดชอบ นโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้น งานตามคารับรอง และงานประจา
5.2 ก าหนดให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ใช้
เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามกาหนด
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5.3 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด้ านผลสั มฤทธิ์ ของงานและพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ ราชการ
กาหนดให้บุคลากรทุกคนดาเนินการประเมินผลการปฏิ บัติงานของตนเอง โดยมีเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรอบ 6 เดือน เพื่อประกอบการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามลาดับ
5.4 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด เพื่อ
ยืนยันผลการประเมินก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา กรณีมีผลการประเมินระดับปรับปรุง หรือระดับพอใช้ จะ
ให้แต่ละกลุ่มงานกาหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกัน
จัดทาแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
5.5 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณากลั่ น กรองผลการประเมิ น แผนพั ฒ นาผลการปฏิ บั ติ ง าน
และให้ความเหจน
5.6 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินทุกราย และประกาศยกย่อง
ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นขวัญกาลังใจและเป็นแบบอย่าง
ให้กับบุคลากรรายอื่น ๆ
5.7 ควบคุม ให้ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานกาหนด พร้อมทั้งให้ การเลื่ อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่า จ้างลูกจ้างประจา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทิน
ระยะเวลาที่ ก าหนด โดยมี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนระดั บ สถานศึ ก ษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.8 ดาเนิ นการส่ งเสริ ม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
6.1 สร้างความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ ประหยัด และเกจบออม การรักษาระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน การมีความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ มีความสุจริต รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ทางานเตจมความสามารถ รวดเรจว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่ม สร้างสรรค์และปรับปรุงงาน
ดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
6.3 ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ ให้ความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้มาติด
ด้วยความสุภาพอ่อนโยน เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ แก่บุคคลทั่วไป ละเว้นการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเทจจจริง

6
1. ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
จานวน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
ที่มี
ว่าง
คนครอง
ครูผู้ช่วย
107
51
ครู
184 135
ครู
ครูชานาญการ
191
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
548
ครู
ครูเชี่ยวชาญ
3
รองผอ.สถานศึกษา
1
รองผอ.สถานศึกษา
รองผอ.ชานาญการ
4
รองผอ.สถานศึกษา
รองผอ.ชานาญการพิเศษ
6
ผอ.สถานศึกษา
14
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ชานาญการ
11
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ชานาญการพิเศษ
98
ศึกษานิเทศก์
4
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
1
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ 15
รองผอ. สพท.
2
รองผอ.สพท.ชานาญการพิเศษ
รองผอ. สพท.
4
ผอ. สพท.
ผอ. สพท. เชี่ยวชาญ
1
เจ้าพนักงานธุรการ
8
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2
เจ้าพนักงานพัสดุ
1
นักจัดการงานทั่วไป
4
นักประชาสัมพันธ์
1
นักวิชาการเงินและบัญชี
5
1
นักวิชาการพัสดุ
1
นักทรัพยากรบุคคล
9
นิติกร
1
1

รวม
158
319
191
548
3
1
4
6
14
11
98
4
1
15
2
4
1
8
2
1
4
1
6
1
9
2

หมายเหตุ
ตาแหน่งว่าง
หมายความ
รวมถึง
ตาแหน่งว่าง
ที่ติดเงื่อนไข
ของ สพฐ.
ด้วย

7
จานวน
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

27
28
29
30
31
32

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว (ทุกโครงการ)

-

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ที่มี
ว่าง
คนครอง
3
1
1
6
2
52
293
-

หมายเหตุ

รวม
4
1
6
2
52
293

2. ผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มีดังนี้
2.1 ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่องที่พิจารณา
1. งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 การจัดทาแผนอัตรากาลังตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 จัดทาข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 คิดคานวณเกณฑ์อัตรากาลัง
ข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจานวนครู วุฒิวิชาเอก
1.2 กาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สาหรับใช้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
1.3 เกลี่ยอัตรากาลังโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตาแหน่งว่าง
1.4 การตัดโอนและกาหนดตาแหน่ง กรณีตาแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ
1.5 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
1.6 จัดทาข้อมูลปริมาณงาน ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา
ข้อมูลวิชาเอก ของข้าราชการครูเป็นรายบุคคล โปรแกรม Microsoft Excel
1.7 จัดทาข้อมูลตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ ข้อมูลบัญชีรายละเอียด
ตาแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และลูกจ้างประจา
ที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่ง สพฐ. และข้อมูลรายละเอียดเพื่อขอรับ
การจัดสรรคืน
1.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.7.2 ครูผู้สอน
1.7.3 ศึกษานิเทศก์
1.7.4 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
1.7.5 ลูกจ้างประจา

จานวน
ครั้ง ราย/อัตรา
1

125
โรงเรียน

1

26

1
1
1
1

14
77
1
125
โรงเรียน

1
1
1
1
1

10
96
1
1
6

8
เรื่องที่พิจารณา
2. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.1.1 รายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง และวิชาเอก ตามแผนอัตรากาลังในสถานศึกษา
เพื่อใช้สาหรับบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
2.1.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
2.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2563 ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.2.1 รายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง เพื่อใช้บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ
ผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น
2.2.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
2.3 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2.3.1 รายงานข้อมูลตาแหน่งว่าง เพื่อใช้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้
2.3.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ตาแหน่งครู สายงานการสอน
3.2 ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
3.3 ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2)
3.4 ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
4. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
5. การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
มาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
5.1 เลื่อนระดับชานาญงาน
5.2 เลื่อนระดับชานาญการ
6. แต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
7. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครู
7.1 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูผู้ช่วย
7.2 อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
8. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มี
วิทยฐานะชานาญการ หรือเลื่อนวิทฐานะชานาญการพิเศษ ให้ กศจ.พิจารณา
และ ศธจ. ออกประกาศแต่งตั้ง
8.1 ประเมินด้านที่ 1 ด้าน 2 ด้าน 3 วิทยฐานะชานาญการ
8.2 ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
8.3 ประเมินด้านที่ 3 (ผลการปฏิบัติงาน) วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

จานวน
ครั้ง ราย/อัตรา
1

34

2

23

1

22

1

10

1
1

1
1

2
4
5
1

22
16
5
2

1

1

1
2
8

1
2
122

2
7

34
78

-

-

9
เรื่องที่พิจารณา
9. การเสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ให้ กศจ.พิจารณา และมีคาสั่งแต่งตั้งฯ (ว17) (ว21)
9.1 ครูชานาญการ
9.2 ครูชานาญการพิเศษ
9.3 ครูเชี่ยวชาญ
9.4 ผู้อานวยการชานาญการ
9.5 ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
9.6 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
10. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
10.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
10.3 ลูกจ้างประจา
10.4 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
11. การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11.1 ข้าราชการครู
11.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
11.3 ลูกจ้างประจา
12. การดาเนินงานอัตราจ้างทุกโครงการ (ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
และต่อสัญญาจ้าง)
12.1 พนักงานราชการ
12.2 ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
12.3 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
12.4 บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
12.5 พี่เลี้ยงเดจกพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
12.6 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสานักงาน
12.7 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
12.8 นักการภารโรง ( 2 โครงการ)
13. การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ กรณีลาออก
ระหว่างปีงบประมาณ
13.1 พนักงานราชการ

จานวน
ครั้ง ราย/อัตรา
8
3
-

22
9
-

2
2
2
1

1,225
41
52
27

8
-

9
-

-

-

2
2
1
2
2
1
4
2

32
127
22
10
42
4
5
51

6

6
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2.2 ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดาเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนา
การศึกษา เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนด โดยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึง่ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ด้วยรูปแบบออนไลน์ จานวน 291 คน ผ่านการอบรม จานวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 97.94
เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมด้วยรูปแบบออนไลน์สามารถนาความรู้
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนา
2. ครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก ครูผู้สอน เป็น Coach ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการเรียนรู้
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ครูได้รับการพัฒนาตามแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนทุกระดับชั้น ตามสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 96.13
เชิงคุณภาพ
1. ครูได้รับการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
2. ครูได้รับแนวคิด แนวปฏิบัติในการปรับตนเองจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านตามมาตรฐานที่กาหนด
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4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจาเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจาเป็นในการจัดการเรียนรู้ จานวน 1,337 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์และสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ บริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒ นาผ่ านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และนาผลดังกล่าวไปแก้ไขปัญหา พัฒนาการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชานาญในการจัดการเรียนการสอน
มีมาตรฐานวิชาชีพและ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความชานาญในการจัดการเรียน
การสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และหรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ จานวน 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27
เชิงคุณภาพ
1. สพท. จัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนาออนไลน์ จานวน 12 หลักสูตร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ สพท. จัดทาขึ้น และสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ จานวน
เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ และได้รับการ
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน สพท. และสถานศึกษา มีผลงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน สพท. ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2
เชิงคุณภาพ
- สพท. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด
เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจานวนน้อย
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ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการบริหารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยดาเนินการวางแผน
อัตรากาลังคนในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กาหนด ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกาหนดเวลา
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แต่การดาเนิน การมีข้อกากัดและปั ญหาอุปสรรคที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ และระเวลา จึงทาให้
การดาเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ภาระงาน
1. การวิเคราะห์และ
วางแผนอัตรากาลัง

การดาเนินงานตามนโยบาย
จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู
ตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2564 โดย
1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผน
อัตรากาลังให้สถานศึกษาทราบ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
และตรวจสอบแผนอัตรากาลังฯ

สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข
สภาพปัญหา
สถานศึกษาบางแห่งยังมีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนอัตรากาลัง
ที่คลาดเคลื่อนและมีความต้องการครูตามความ
ต้องการวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการโดยไม่ได้
คานึงถึงหลักเกณฑ์ฯ ทั้งหมด
แนวทางแก้ไข
1. แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ให้สถานศึกษาในสังกัด
ทราบและอธิบายเพิ่มเติมในประเดจนที่สาคัญ
ซึ่งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างการจัดทาแผนอัตรากาลัง
2. แจ้งข้อมูลรายละเอียดการจัดทาแผน
ในคราวประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาประจาเดือน
ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมจัดทาแผนอัตรากาลัง
3. พิจารณาช่องทางการประชุมชี้แจงการ
จัดทาแผนอัตรากาลังเพิ่มเติม เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ของสถานศึกษาสามารถเข้าร่วมการประชุมได้
อย่างพร้อมเพรียง

13
ภาระงาน
2. การบริหาร
อัตรากาลัง

การดาเนินงานตามนโยบาย
ดาเนินการบริหารอัตรากาลังให้เป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.และ
สพฐ.กาหนด โดย
1. สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
อัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ประชุมคณะกรรมการฯ
1.1 เกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตรากาลัง
เกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลัง
ต่ากว่าเกณฑ์
1.2 เกลี่ยอัตรากาลังพนักงาน
ราชการและอัตราจ้าง

สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข
สภาพปัญหา
1. การบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษานั้น
ยึดการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูเป็นหลัก
ทั้งนี้ หากมีข้าราชการครูย้ายเข้ามาใน
ตาแหน่งว่างตามกรอบอัตรากาลังอาจทาให้
ข้อมูลอัตรากาลังในสถานศึกษานั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงและเกินเกณฑ์ได้ โดยจาเป็นต้อง
เกลี่ยพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว
ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์
ซึ่งอาจเป็นสถานศึกษาที่มีระยะทางไกลกว่า
สถานศึกษาเดิมหรือมีความสะดวกในการไป
ปฏิบัติงานน้อยกว่าสถานศึกษาเดิม และอาจ
นาพาไปสู่การลาออกของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังฯ ได้พิจารณา
เพื่อประโยชน์ของทางราชการและพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตามข้อเทจจจริง
อย่างครบถ้วนและรอบคอบแล้ว
2. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่อยู่
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์และ
ถูกเกลี่ยไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่า
กว่าเกณฑ์ พบว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาเอกในสถานศึกษา ทีอ่ ัตรากาลังต่ากว่า
เกณฑ์
4. ระบบ SET ในนักเรียนเดจกพิการยังขาด
ความเป็นปัจจุบัน อาจทาให้การจัดสรรอัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเดจกพิการให้
สถานศึกษาซึ่งมีจานวนจากัด มีความคลาด
เคลื่อน
แนวทางแก้ไข
1. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรได้คานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ
2. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
เกลี่ยครูและพนักงานราชการให้มีความ
สอดคล้องเป็นประโยชน์กับทางราชการตาม
บริบทที่เหมาะสมที่สุด
3. ให้สถานศึกษารายงานสภาพจริงของ
จานวนนักเรียนเดจกพิการก่อนการพิจารณา
เกลี่ยอัตรากาลังล่วงหน้า 7 วัน

14
ภาระงาน
3. การสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง

การดาเนินงานตามนโยบาย
1. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
1.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก
ได้ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ
1.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2563 ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย
1.3 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. การย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ตามผลการพิจารณาย้าย
3. โอน/ย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศกจตามผลการพิจารณาย้าย/โอน
4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
4.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
4.2 แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้เลื่อนระดับ
4.3 แต่งตั้งผู้ได้รับพิจารณาย้าย/โอน

สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข
สภาพปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูสายงานการสอน
ตามกรอบอัตรากาลังของสถานศึกษา
เนื่องจาก
1. ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่ง/
ไม่มีผู้ได้รับพิจารณาให้ย้ายเนื่องจากวิชาเอก
ไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา
2. บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้ไม่ครบตามจานวน
ตาแหน่งว่างที่กาหนด เนื่องผู้สอบคัดเลือกได้/
สอบแข่งขันได้ มีจานวนไม่เพียงพอกับ
ตาแหน่งว่าง
แนวทางแก้ไข
1. ขออนุมัติ กศจ. ใช้ตาแหน่งที่กาหนดไว้
สาหรับย้ายแต่ไม่มีผู้ประสงค์ย้ายหรือไม่มีผู้
ได้รับพิจารณาย้ายเนื่องจากวิชาเอกไม่ตรง
ตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ไปใช้
ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
2. ประสาน/เร่งรัดให้ ศธจ.ดาเนินการขอ
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จังหวัดอื่นเพื่อบรรจุ
ในตาแหน่งว่างที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในจังหวัด
3. เกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวไปสถานศึกษาที่มีความ
ขาดแคลนอัตรากาลังตามลาดับ
4. การพัฒนาบุคลากร สพท.ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากร สภาพปัญหา
ทางการศึกษาตามแผนพัฒนาครูและ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
บุคลากรทางการศึกษา และนโยบาย
โคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้การ
ตามกลยุทธ์ และจุดเน้น สพฐ. ดังนี้
จัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกันของคนจานวน
1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ
มากต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ
Distancing ไม่สามารถดาเนินการตาม
Active Learning สาหรับครูและ
โครงการตามแผนที่กาหนดได้
บุคลากรทางการศึกษา โดยจัดทา
แนวทางการแก้ปัญหา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
สพท.ได้ดาเนินการจัดอบรม และพัฒนาครู
(Active Learning ด้วยรูปแบบออนไลน์ และบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่
2. พัฒนาครูโดยมีการเปลี่ยนบทบาท หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดทา
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
หลักสูตรอบรมออนไลน์โดยให้ผู้ผ่านการ
อบรมสามารถพิมพ์เกียรติบัตรจากเวจบไซต์
ด้วยตนเอง

15
ภาระงาน

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การดาเนินงานตามนโยบาย
3. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR)
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาโดยให้มี
การจัดการองค์ความรู้ (KM) ทาแผน
พัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และ
พัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC)
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะความรู้และความชานาญในการ
จัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาก่อน
การแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างใน สพท.และสถานศึกษา
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
1. สพท. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ทาความสะอาดบริเวณสานักงาน
เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน
2. สพท. จัดให้มีศูนย์อานวยความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น พิมพ์เอกสาร
และถ่ายเอกสาร แว่นตาสาหรับผู้มีปัญหา
ด้านสายตา และจัดบุคลากรไว้คอยต้อนรับ
และให้คาแนะนาตลอดเวลาทาการ
3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อ
สร้างขวัญกาลังใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. จัดกิจกรรมทาบุญเดือนเกิดให้แก่
บุคลากรในสานักงาน โดยให้นาอาหาร
มาทาบุญตักบาตรพระและรับประทาน
อาหารร่วมกัน

สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข

สภาพปัญหา
เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ทาให้การดาเนินการ
จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจานวนมาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ครบตามปฏิทิน
ที่กาหนด
แนวทางการแก้ไข
หาแนวทางวิธีการดาเนินการที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เช่น การ
แบ่งกลุ่มย่อยในการดาเนินการ การเว้น
ระยะห่างในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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6. การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

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

7. การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และการรักษาวินัย

สพท.ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน่วยงาน และ
ผู้มาใช้บริการ การรักษาระเบียบวินัย ละ
เว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน โดย
1. กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต
เป็นประจาทุกเดือน
2. ผู้บังคับบัญชา ระดับกลุ่มงาน/ระดับ
สพท. เน้นย้าให้บุคลากรถือปฏิบัติอยู่เสมอ
3. กลุ่มงานกฎหมายและคดี แจ้ง
ข่าวสารการกระทาความผิดหรือคดีต่าง ๆ
ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
ทาง LINE อย่างต่อเนื่อง
4. ในการประชุม อบรม ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรในสังกัดจะมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
และความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการกระทา
ผิดวินัยและจรรยาบรรณอยู่เสมอ เช่น
การประชุมประจาเดือนของผู้บริหาร
สถานศึกษา การพบปะพูดคุยปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่ การอบรมข้าราชครู
บรรจุใหม่ ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นต้น

สภาพปัญหา / แนวทางแก้ไข
สภาพปัญหา
การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย จุดเน้นของ สพท. ผู้รับการประเมิน
และผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนอาจมีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไข
1. แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ให้สถานศึกษาทราบ
2. ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
แนวทาง ตัวชี้วัดในการประเมินฯ ในคราว
ประชุมต่าง ๆ เพื่อเน้นย้าให้เกิดความเข้าใจ
และเปิดโอกาสให้ซักถาม
สภาพปัญหา
แนวทางการแก้ไข
-
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ประชุมชี้แจงการกาหนดความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา

ดาเนินการเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราวไปยังสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรตามผลการบริหารอัตรากาลัง

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายไท พานนนท์
2. นายภพเดชา บุญศรี

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

คณะทางาน รวบรวมข้อมูลและจัดทารูปเล่ม
1. นางน้อมจิตต์ หนูทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. นางนิสา คาพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
3. นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
4. นางสาวชมัยพร อ่อนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
5. นายเอกชัย กองทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
6. นางสาวสายน้า จูแสน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
7. นางธมนภัทร นนทภา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8. นางฐิติวรดา มงคล
พนักงานราชการ
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