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วัตถุประสงค์ 
 รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา และผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ภารกิจและความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยมีรูปแบบการ
รายงาน ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

ขอบเขต 

 การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลที่น าเสนอและผลการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ภารกิจและความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 

อ ำนำจและหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน 
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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อ ำนำจและหน้ำที่ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 ข้อ 7 ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อน
เงินเดือนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ 
การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
  (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์ และการ
ด าเนินคดีของรัฐ 
  (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
อ ำนำจและหน้ำที่ของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ .ศ. 
2560 ข้อ 7 ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน  

วิชาชีพและจรรยาบรรณ  
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร         

ทางการศึกษา  
(จ) ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศ  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร          

ทางการศึกษา  
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับ 

มอบหมาย 
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นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภ ูเขต 2 

เพ่ือให้ภารกิจการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 รองรับ
ภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรวำงแผนก ำลังคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน
อัตราก าลังคนเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคนและบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด โดยก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
1.1.1 ด าเนินการศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา เพ่ือการทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความต้องการรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล และจัดท าเป็นแผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดต่อไป 

1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นคู่มือ/แนวทางใน 
การปฏิบัติงานประจ าปี และเพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                                                                                                  

1.1.3 จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1.4 จัดท าวิชาเอกท่ีมีและควรมีในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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1.2 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง 

1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

1.2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังเพื่อด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ าเกณฑ์ทั้งต าแหน่งว่าง
และต าแหน่งที่มีคนครอง (โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หนองบัวล าภู พิจารณา 

1.2.3 กรณีเม่ือมีอัตราก าลังว่างลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้มีการด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลัง 
แล้วแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้อัตราก าลังทดแทน 

1.2.4 ให้มีการตรวจสอบ และจัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ 
สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตราก าลัง ได้ที่ฐานข้อมูลกลางของกลุ่มบริหารบุคคล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

1.2.5 ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ ตามที่ได้รับ 
จัดสรรอัตรา/งบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นโยบำยกำรสรรหำคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายด้านการสรรหาคนดี
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สอดรับกับโครงสร้างและ
อัตราก าลัง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และเป็นธรรม สอดรับตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง พร้อม
ท าการสรรหาเชิงรุกด้วยการเพ่ิมช่องทางการสรรหาหลากหลาย เพ่ือการเข้าถึงผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ ไม่เพียงให้ความส าคัญกับการ
สรรหาคนเก่งมาร่วมงานกับส านักงานและพัฒนาคนที่มีอยู่ ให้มีความเป็นเลิศในการท างาน เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนภารกิจของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  และทุกคนจะได้รับ
การปลูกฝังให้มีความตระหนัก ในการเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความทุ่มเทและอุทิศตนเพ่ือองค์กรและ
ประเทศชาติซึ่งสอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร อันเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้      

3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 

3.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) เพ่ือ
เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง   
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3.3 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการและความจ าเป็น 
3.4 น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคลากร

ในแต่ละต าแหน่ง (Human Resource Development System : HRDS) 
3.5 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS 
3.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น โดยใช้วิธีการ

ด าเนินการที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็น เช่น การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

3.7 การใช้สื่อ Social ในการพัฒนาคร ูรวมถึงกรณีที่มีข้อจ ากัด ต้องการความเร่งด่วนทั่วถึงและ 
งบประมาณท่ีจ ากัด เช่น การจัดอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์  

3.8 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 
4. นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายด้านการสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาและประเมินสมรรถนะ ผลงาน และ
ความประพฤติ เพ่ือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเหมาะสมในการเลื่อนระดับ
ต าแหน่ง/เปลี่ยนต าแหน่งใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเรียนรู้ 
สามารถท างานได้หลากหลาย และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการรับหน้าที่ใหม่ ๆ ในอนาคต เช่น 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การเปลี่ยนต าแหน่ง และสายงาน 
ฯลฯ 
5. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดให้มีนโยบายด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
บริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพ
อย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึง มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ิมเติม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

5.1 มีการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในส านักงานให้มีความร่มรื่น สะอาด
สวยงาม จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีการรักษาความสะอาดทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีอุปกรณ์การท างานที่ทันสมัย เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ทุกคน มีเครื่องส าเนาเอกสารไว้บริการที่เพียงพอ  

5.3 ให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคน เช่น มีการเป่าเค้กวันเกิด การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การ 
เล่นกีฬา เป็นต้น 

5.4 จัดให้มีเครื่องดื่ม เช่น น้ าดื่ม น้ าชา กาแฟ โอวัลติน อาหารว่าง ใว้บริการผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มา
ติดต่อราชการ 
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5.5 จัดให้มี เวร – ยาม ดูแลรักษาสถานที่ราชการทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่

ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาปฏิบัติราชการและผู้มาติดต่อราชการ 
6. นโยบำยกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง บุคลำกร 

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรเป็นกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานขั้นแรกใน
การจัดคนเข้าท างาน การสรรหามีความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง  ถ้าองค์กรสามารถสรรหา บุคคลผู้มี
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  ส าหรับการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองบัวล าภู เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู   
เขต 2  ด าเนินการดังนี้ 

6.1 เมื่อมีต าแหน่งข้าราชการว่างลงทุกกรณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ด าเนินการแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู พิจารณาด าเนินการสรรหาโดยวิธีการสอบ
คัดเลือก/แข่งขัน/ย้าย/โอน 

6.2 ด าเนินการสรรหา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่อยู่ในอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึ งบุคคลทั่วไป หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร จากผู้มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายเพื่อให้
สามารถสรรหาและเลือกสรร ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
7. นโยบำยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดย
ทั่วกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดทุกคนให้ได้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
เลื่อนขั้นค่าจ้าง เลื่อนค่าตอบแทน และต่อสัญญาจ้าง ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงมีนโยบาย ดังนี้  

7.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ ตามที่ก.ค.ศ. และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดทราบ พร้อมให้ข้าราชการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมิน 
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ นโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้น งานตามค ารับรองและงานประจ า  
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7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกคน ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน เพ่ือประกอบการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชา 

7.3 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
ยืนยันผลการประเมินก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา กรณีมีผลการประเมินระดับปรับปรุงหรือระดับพอใช้ 
ให้แต่ละกลุ่มงานก าหนดแผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

7.4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินทุกรายและประกาศยกย่องผู้มีผล
การประเมินที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ให้ทราบโยทั่วกันเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรรายอื่น 

7.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไป
ตามปฏิทินระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
ระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ก่อนน าเสนอผลการพิจารณาในส่วนของข้าราชการไป
ยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือขออนุมัติต่อ กศจ./อกศจ. หนองบัวล าภูต่อไป 

7.6 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ*-ในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
8. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกำรรักษำวินัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มากในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และการรักษาวินัย โดยให้ความส าคัญอย่างมากในการส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรเป็นข้าราชการที่ดี โดยสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส านึกในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้มารับบริการ ดังนี้ 

8.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึง ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และเก็บออม การรักษา
ระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน การมี
ความจงรักภักด ีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

8.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย ต่อหน่วยงาน  และผู้ร่วมงาน ได้แก่ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่าง
คุ้มค่าใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด และท่ีส าคัญพึงละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
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8.3 การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ การให้ความเป็นธรรมต่อผู้

มารับบริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเอ้ือเฟ้ือ มีน ้าใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติ
ตนให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ให้ข่าวสาร ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน  ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง และท่ีส าคัญคือละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

8.4 มีการด าเนินงานตามโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 
ส าคัญ ๕ ประการ อันได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

 ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินตามนโยบายดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท ารายงานผลการ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ล ำ
ดับ
ที ่

 
ต ำแหน่ง 

 
วิทยฐำนะ 

จ ำนวน  
หมำยเหตุ ต ำแหน่งที่

มีคนครอง 
ต ำแหน่ง

ว่ำง 
รวม 

1 ครูผู้ช่วย  109  109  
2 คร ู  286 89 375  
3 คร ู ครูช านาญการ 102 12 114  
4 คร ู ครูช านาญการพิเศษ 455 8 463  
6 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการ 1  1  
7 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการพิเศษ 5 1 6  
9 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ 2 4 6  
10 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 94 1 94  
11 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ 1  1  
13 รองผอ. สพท. รองผอ. สพท.ช านาญการพิเศษ 3  3  
15 ผอ. สพท. ผอ. สพท.เชี่ยวชาญ 1  1  
17 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 14 5 19  
18 เจ้าพนักงานธุรการ  5 4 9  
19 นักจัดการงานทั่วไป  1 2 3  
20 นักประชาสัมพันธ์  1  1  
21 นักวิชาการเงินและบัญชี  2 6 8  
22 นักวิชาการพัสดุ  2  2  
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ล ำ
ดับ
ที ่

 
ต ำแหน่ง 

 
วิทยฐำนะ 

จ ำนวน  
หมำย
เหตุ 

ต ำแหน่งที่
มีคนครอง 

ต ำแหน่ง
ว่ำง 

 
รวม 

23 นักทรัพยากรบุคคล  5 3 8  
24 นิติกร  2  2  
25 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  2 3 5  
26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์      
27 นักวิชาการศึกษา  4 2 6  
28 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  2  2  
29 ลูกจ้างประจ า  35  35  
30 พนักงานราชการ  93  93  
31 ลูกจ้างชั่วคราว (ทุกโครงการ)  205  205  
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2. ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
    (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มีดังนี้ 
 
 

เรื่องท่ีพิจำรณำ 
จ ำนวน 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
ครั้ง รำย/อัตรำ 

1. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน 
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดท าข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 
คิดค านวณเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจ านวน 
คร ูวุฒิวิชาเอก 
1.2 เกลี่ยอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และโดยการตัดโอนต าแหน่ง 
และอัตราเงินเดือน กรณีต าแหน่งว่าง 
1.3 การย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไป 
ก าหนดใหม่ในโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
1.4 จัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.5 จัดท าข้อมูลตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ 
ข้อมูลบัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา ใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุเมื่อสิ้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่ง สพฐ. และข้อมูลรายละเอียดเพ่ือขอรับ 
การจัดสรรคืน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 
- ศึกษานิเทศก์ 
- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
- ลูกจ้างประจ า 
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เรื่องท่ีพิจำรณำ 

จ ำนวน 
1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
ครั้ง รำย/อัตรำ 

2. กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.1 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง และวิชาเอก ตามแผนอัตรากาลัง 
ในสถานศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
      - ต าแหน่งว่าง 
      - บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
2.2 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง เพ่ือใช้บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก 
ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
- บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
2.3 ประกาศต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือด าเนินการสรรหา รับย้าย หรือรับโอน 
2.4 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จาก สพฐ. 
2.5 การรับโอนข้าราชการอื่น มาด ารงต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.1 ต าแหน่งครู สายงานการสอน 
3.2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
3.3 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
3.4 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. กำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืนมำตรำ 38 ค. (2) ให้ดำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
5. แต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 
6. กำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงต ำแหน่งครู 
6.1 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูผู้ช่วย 
6.2 อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งครู 
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เรื่องท่ีพิจำรณำ 

จ ำนวน 
1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
ครั้ง รำย/อัตรำ 

7. กำรเสนอขออนุมัติผลกำรประเมินข้ำรำชกำร เพื่อให้มีวิทยฐำนะ 
และกำรเลื่อนวิทยฐำนะ ให้ กศจ.พิจำรณำ และมีค ำสั่งแต่งตั้งฯ 
8.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
8.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
8.3 ลูกจ้างประจ า 
9. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และลูกจ้ำงประจ ำ 
9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
9.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
9.3 ลูกจ้างประจ า 
10. กำรเลื่อนค่ำตอบแทนประจ ำปีของพนักงำนรำชกำร 
11. กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
12. กำรออกจำกรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำ 
14. กำรออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร 
15. กำรออกจำกรำชกำรของลูกจ้ำงช่ัวครำว (ทุกโครงกำร) 
16. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร เพื่อเลื่อน
ค่ำตอบแทนและต่อสัญญำจ้ำง 
17. กำรสรรหำพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกโครงกำร 
กรณีลำออกในระหว่ำงปีงบประมำณ 
17.1 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 
17.2 ลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการอ่ืนๆ 
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18. งำนตำมภำรกิจของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
18.1 จัดท าเรื่องการออกหนังสือรับรอง 
18.2 จัดท าเรื่องการขออนุญาตลากิจ/ลาป่วยของผู้อ านวยการ สถานศึกษา 
18.3 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภท การตรวจลงตรา (Visa) 
เป็น Non-B visa ให้แก่ ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 
18.4 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตท างาน ให้แก่ครูจ้างสอน
ชาวต่างชาติเพื่อน าไปแสดงต่อส านักงาน จัดหางานจังหวัด 
18.5 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์อยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย เป็นการ
ชั่วคราวให้แก่ครูจ้างสอนชาวต่างชาติเพื่อน าไปยื่น ต่อผู้บัญชาการส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 
18.6 ออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ พนักงานราชการ 
18.7 ให้บริการส าเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการวางแผนอัตรากาลังคนใน

สถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แต่การด าเนินการมีข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ และระเวลา จึงท าให้การ 
ด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
ปัญหำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1. กระบวนการด าเนินงานการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาเพื่อบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การโอน 
และการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดส่งรายละเอียดการด าเนินงานให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการเสนอขออนุมัติหรือขอความ 
เห็นชอบต่อ อกศจ.และ กศจ. ตามล าดับ และการด าเนินการส่วนใหญ่มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่
วางแผนไว้ มีต าแหน่งว่างต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานสอน 
ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้เนื่องจากครูที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบนักเรียนหลายชั้นเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขาดแคลนบุคลากร 

2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษาจะต้อง 
ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่ในเรื่องของแนวปฏิบัติเป็นอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานต้นสังกัดที่ จะต้องก าหนดรูปแบบให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ใน
สภาพความเป็นจริงแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ได้เสนอผลของการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไปใน
แนวทางเดียวกัน ท าให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนภายในจังหวัดไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

3. ด้วยโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่แต่ละส่วนราชการไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน ท าให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ในสังกัดระดับจังหวัดไม่ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้ขาดเอกภาพในการปฏิบัติงาน  
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาบริหารอัตราก าลัง (การเกลี่ยอัตราก าลัง) สายงานบริหารสถานศึกษาไม่มี
ความชัดเจน ซึ่งท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่สามารถพิจารณาด าเนินการได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บังคับบญัชาควรน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลกับคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการติดตาม ทวงถาม และเร่งรัดการด าเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดให้มีความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

2. การน าเสนอเก่ียวกับการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดควรก าหนดแนวทางในสการพิจารณาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา 
4. ท าหนังสือหารือหลักเกณฑ์ที่ไม่มีความชัดเจนไปยัง ก.ค.ศ. และ สพฐ. 



คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
1. นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2. นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 
คณะท ำงำน 
1. นายชุมพล  จงรัตน์กลาง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายอักษร  เทียนสื่อเจริญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
3. สิบเอกประภัทร์  รักษาภักดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     คณะท างาน 
4. นางสาวจิตรลดา  ศิริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     คณะท างาน 
5. นางสาวธิดารัตน์  โคตรสุวรรณ์  พนักงานพิมพ์ดีด      คณะท างาน 
 

 

 

 

 
 


