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1. ข้อมูลพ้ืนฐานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2
(ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565 ) 

1.1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
จ านวน 

หมายเหต ุต าแหน่งท่ีมี
คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ครูผู้ช่วย 322 7 329 
2 คร ู 448 86 534 

3 คร ู ครูช านาญการ 131 131 
4 คร ู ครูช านาญการพเิศษ 270 270 
5 คร ู ครูเช่ียวชาญ - - 

6 คร ู ครูเช่ียวชาญพิเศษ - 
7 รอง ผอ.สถานศึกษา 1 1 
8 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.ช านาญการ 2 2 
9 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 7 7 

10 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.เชี่ยวชาญ 
11 ผอ.สถานศึกษา 28 28 

12 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ 27 27 
13 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพเิศษ 71 71 
14 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ 
15 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ 
16 ผอ.สพท. ผอ.สพท.ช านาญการพิเศษ 

17 ผอ.สพท. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ 1 1 
18 ผอ.สพท. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ 

19 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.ช านาญการ 
20 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.ช านาญการ

พิเศษ 
3 2 5 

21 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ 
22 ศึกษานิเทศก์ 
23 ศึกษานิเทศก ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 6 4 10 
24 ศึกษานิเทศก ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 10 10 

25 ศึกษานิเทศก ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
26 ศึกษานิเทศก ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 

27 เจ้าพนักงานธุรการ 4 5 9 
28 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

29 เจ้าพนักงานพัสด ุ
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
จ านวน 

หมาย
เหตุ 

ต าแหน่งที่มี
คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

30 นักจัดการงานทั่วไป 2 1 3 

31 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 
32 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 3 8 

33 นักวิชาการพัสดุ 1 1 2 

34 นักทรัพยากรบุคคล 7 7 
35 นิติกร 1 1 2 

36 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

6 6 

37 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

38 นักวิชาการศึกษา 4 4 
39 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 2 

40 พนักงานธุรการ 1 1 

41 ช่างไฟฟ้า 21 21 
42 ช่างไม้ 2 2 

43 ช่างปูน 2 2 
44 ช่างครุภัณฑ์ 

รวม 1302 139 1523 
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1.2 จ านวนนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อนุบาล - ประถมศึกษา 

ล าดับที่ ระดับ จ านวน(คน) หมายเหตุ 

1 
ก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 

298 

2 อนุบาล 2 1,670 

3 อนุบาล 3 1,689 
รวม 3,657 

4 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

1,852 

5 ประถมศึกษาปีที่ 2 1,921 

6 ประถมศึกษาปีที่ 3 1,923 
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 2,020 

8 ประถมศึกษาปีที่ 5 2,150 
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 2,067 

รวม 11,933 

มัธยมศึกษา 

ล าดับที่ ระดับ จ านวน(คน) หมายเหตุ 

10 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

1,139 

11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,085 

12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,090 

รวม 3,314 
รวมทั้งสิ้น 18,904 
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1.3 จ านวนบุคลากรที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินบ ารุงการศึกษา 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร 

สอนใน
ระดับ 

หมาย
เหตุ รวม(คน) 

แยกตามแหล่งงบประมาณ 

เงิน
งบประมาณ

(คน) 

เงินนอก
งบประมาณ

(คน) 

เงินบ ารุง
การศึกษา

(คน) 
1 ครูอัตราจ้าง ประถมฯ, 

ขยาย
โอกาส 

2 แม่บ้าน 2 1 1 

3 นักการภารโรง 
4 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

5 พนักงานพิมพ์ดีด 1 1 

6 ธุรการโรงเรียน 
7 ยาม 2 2 

8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

9 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 2 
10 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 

11 เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 2 
รวมทั้งสิ้น 10 4 6 
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2. ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 23 (พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและ
อัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

     / 

(2) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     / 

(3) การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     / 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
หน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     / 

(5) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

     / 

(6) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

     / 
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อ านาจหน้าที่ 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

(7) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษา  

     / 

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงาน
บุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอ านาจ และ
หน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา  

     / 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมายอ่ืน หรือ
ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย  

     / 

(10) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบที่หลากหลาย  

     / 

(11) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานในลักษณะ ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

     / 

(12) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ศึกษาธิการจังหวัด) 

     / 
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3. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 
     (1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศึกษา  
     (2) การควบคุม จดัท าทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน
สถานศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว   (ที่เป็น
ต าแหน่งท าหน้าท่ีคร)ู  
    (3) การควบคมุจัดท าเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑห์รือกรอบอัตราก าลังท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
    (4) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน     พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว (ที่เป็นต าแหน่งท าหน้าที่คร)ู  
    (5) การตดัโอน การก าหนดต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เฉพาะกรณีอตัราว่าง การเกลี่ยพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว (ที่เป็นต าแหน่งท าหน้าที่คร)ู  
   (6) ด าเนินการเกีย่วกับการปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง การจดัสรรอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา บุคลากรทางการ ศึกษาอื่น 
พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว (ที่เป็นต าแหน่งท าหน้าที่คร)ู  

2 

8 

2 

2 

4 

2 

8 

2 

2 

4 

 - 

 - 

 - 

 - 

16 

อ านาจหน้าที่ 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 
(13) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  

/ 
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เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 

   (๗) การบริหารด าเนินการเกี่ยวกับ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
(ที่เป็นต าแหน่งท าหน้าที่ครู) ตามกรอบหรือที่ได้รับจัดสรร  
   (8) ปฏิบัติงานในงานแต่งตั้ง ย้าย ที่เก่ียวกับ 
        8.1) การด าเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        8.๒) ด าเนินการขอและพิจารณาย้ายภายในและระหว่างส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

  - สายงานบริหารการศึกษา 
  - สายงานบริหารสถานศึกษา  
  - สายงานการสอน ต าแหน่งครู  
  - สายงานนิเทศการศึกษา  
  - สายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

        8.3) การแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ขอย้ายทั้งภายในและระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  - สายงานบริหารการศึกษา  
  - สายงานบริหารสถานศึกษา  
  - สายงานการสอน ต าแหน่งครู  
 - สายงานนิเทศการศกึษา 

  - สายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
       8.4) การแต่งตั้ง/ย้ายกรณีตดัโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามตัวไปแต่งตั้งในหน่วยงานทางการศึกษาใหม่ทั้ง
ภายในและระหว่าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 - สายงานบริหารการศึกษา 
 - สายงานบริหารสถานศึกษา 
 - สายงานการสอน ต าแหน่งครู  
 - สายงานนิเทศการศึกษา  
 - สายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

กรณีมีคนครอง 

5 

32 
3 

8 
3 

1 
- 

5 

3 
3 

2 
3 

1 
- 

59 

140 
4 

57 
4 

1 
- 
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เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 

    (9) การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - สายงานบริหารการศึกษา  
  - สายงานบริหารสถานศึกษา  
  - สายงานการสอน ต าแหน่งครู  
  - สายงานนิเทศการศึกษา  
  - สายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

10) การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.พิษณุโลก 

  10.1 ผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
  10.2 ผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

11) การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู 

12) การเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13) การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
14) การด าเนินการขอเพ่ิมวุฒิ
15) การด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ  
16) การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
17) การขอพระราชทานเพลิงศพ
18) การขออนุญาตลาป่วยและลากิจ
19) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
20) การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
21) การด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ/บ านาญ/พนักงาน

ราชการ 
22) การด าเนินการออกหนังสือรับรองบุคคล
23) การบริการให้ยืม ก.พ.7, ก.ค.ศ.16 และรับรองส าเนาถูกต้อง
24) การด าเนินการขอลาออกจากราชการ
25) การด าเนินการเกี่ยวกับการถึงแก่กรรม
26) ด าเนินการขอและพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
27) ด าเนินการขอและพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

5 
- 

11 
2 

10 
1 
40 
30 
7 
- 

20 
1 
1 

330 

30 
550 
8 
5 

5 

5 
- 

1 
1 

1 
2 
40 
30 
7 
- 
1 
1 
1 
1 

1 
550 
2 
1 

1 

5 
- 

49 
10 

183 
1,495 

40 
30 
7 
- 

20 
126 
50 
330 

30 
550 
8 
24 

10 
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ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานประสบปัญหาในการบริหารงานบุคคล และมีการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญ อย่างไร 

ปัญหา วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 

โรงเรียนขาดอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- เกลี่ยพนักงานราชการจาก
โรงเรียนที่มีอัตราก าลังข้าราชการ
ครูเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังข้าราชการครูขาดเกณฑ์ 
- เกลี่ยต าแหน่งว่าง ต าแหน่ง
ข้าราชการครูจากโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่
มีอัตราก าลังขาดเกณฑ์ จากกรณีมี
ข้าราชการครูจากโรงเรียนเกิน
เกณฑ์ย้ายออก 
- จัดสรรต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า 
- ปรับปรุงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน แต่จ านวน
นักเรียนปัจจุบันต ากว่า 360 คน 
ปรับปรุงเป็นต าแหน่งครู และ
จัดสรรให้กับโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังข้าราชการครูขาดเกณฑ์ 

โรงเรียนมีอัตราก าลังครูเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้าราชการครู
เกษียณขาดอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จัดสรรต าแหน่งนักศึกษาทุนให้แก่
โรงเรียนที่มขีนาดเล็กและมี
ข้าราชการครูที่เกษียณใน
ปีงบประมาณนั้นให้ก่อน เนื่องจาก
โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 
120 คน จะไม่ได้รับการจัดสรร
ต าแหน่งเกษียณคืน  

โรงเรียนมีอัตราก าลังครูเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคล 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. ส่วนราชการขาดการวางแผนในการบริหารงานบุคคล การขาดก าลังคนในการเข้าสู่
ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น เติบโตไม่ทันตามมาตรฐานต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
รอการสรรหาไม่สามารถด าเนินงานกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินเพ่ือเลื่อนบุคคลขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป เป็นต้น 

2. ข้าราชการที่บรรจุใหม่ที่มีอายุราชการยังไม่ถึง 1 ปี มีอัตราการลาออกหรือขอย้ายขอโอน
เพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ท าให้เกิดการขาดอัตราก าลัง ซึ่งจะใช้เวลาในการด าเนินการสรร
หาบุคคลมาแทนต าแหน่งว่างดังกล่าวนานมาก 

3. กระบวนการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูทดแทนต าแหน่งว่างมีความล่าช้ามาก
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนในการด าเนินการมากเกินความจ าเป็น 

4. ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติที่สามารถย้ายได้ก็จะขอ
ย้ายกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวนมาก และเมื่อต าแหน่งว่างลงกว่าจะได้รับการบรรจุกรณีที่ไม่มีผู้เขียนขอย้ายมา
ด ารงต าแหน่ง      ใช้เวลานานท าให้สถานศึกษามีปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังครู 

5. นโยบายของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ท าให้มี
ผลกระทบกับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านอัตราก าลังโดยการจัดสรรอัตรากรณี
เกษียณอายุราชการไม่เป็นไปตามความขาดแคลนและไม่ต่อเนื่อง 

6. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 (ค.) ก าหนดให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 70
ของต าแหน่ง ตามกรอบอัตราก าลัง จึงท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร ประกอบกับปัจจุบันนโยบายด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล บุคลากรมีภาระงานประจ าและงานนโยบายมากขึ้น แต่จ านวน
บุคลากรเท่าเดิมหรือน้อยลง เช่น ได้รับการย้าย ต าแหน่งว่างก็ถูกตัดโอนไปที่อ่ืน ทั้ง ๆ ที่อัตราก าลังไม่เกิน
กรอบ  แต่ด้วยเหตุผลคือที่อ่ืนมีจ านวนที่ขาดมากกว่าเท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ส่วนราชการควรจัดท าแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาว โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัย
ในด้านต่าง ๆ   เช่น ต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามท่ีส านักงาน 
ก.พ.ก าหนด 

2. ส่วนราชการควรให้ข้อมูลที่จ าเป็นของหน่วยงานให้ข้าราชการตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ
เพ่ือเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจัดการฝึกอบรม     
เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการปลูกฝังจิตส านึกรักองค์กรให้แก่บุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ 

3. ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ ลดขั้นตอนการบริหารงานบุคคลให้มีความเป็น
เอกภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการด าเนินการ 

4. ขอรับการจัดสรรอัตราจากกรณีเกษียณอายุราชการคืนเท่ากับจ านวนเกษียณและหรือ
มากกว่าจ านวนเกษียณอายุราชการ เพื่อน าไปจัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีประสบปัญหาความขาดแคลน
อัตราก าลังครู โดยบรรจุครูตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการและขาดแคลน 

5. จัดสรรอัตราจากการเกษียณอายุราชการของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่ให้ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

  ลงชื่อ 
       

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

(นางผกาภรณ์  พลายสังข)์
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รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นตอนแนวปฏิบัติ  ในทุกเรื่องที่
รับผิดชอบจัดทำข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล เช่น การย้าย การโอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำกรอบ
อัตรากำลัง การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักพรรดิมาลา การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
เป็นต้น จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นอกจากนี้ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ทำงานโดยการประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ความสมรรถนะ ดังนี้  

1. Correct = ครูต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการที่กำหนดกลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติงานโดย 
ยึดหลักของกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน อย่างเคร่งครัด ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะใส่ใจในระเอียดในทุก
ขั้นตอนของระบบการทำงาน เพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร 

2. Satisfy = ผู้รับผิดชอบพึ่งพอใจบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้บริการข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ เพราะการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่เกี ่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ของบุคคล มีผลได้ผลเสีย ผลกระทบ ต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้มารับบริการ ซึ่งหากขาดความใส่ใจ
ของการมาติดต่อเพื่อขอรับบริการแล้ว ย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กร ดังนี้ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักและให้
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว 

3. Transparent = มีความโปร่งใส ทำงานด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติคนเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระอำนาจการมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
มีความเสมอภาค มีคุณธรรม เพื่อให้การบริการจัดการมีความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ตามหลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ จึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ดังนั้น การบริหารงานบุคคล จะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล 
ต้องยึดความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานภายใต้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ที่เกี ่ยวของในแต่ละงาน 
ประกอบด้วย 
1. งานธุรการ 
2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
- งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
- งานบริหารอัตรากำลัง 
- งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 

3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
- การคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนตำแหน่ง – ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                          -    การรับโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
                               ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
- การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
- การย้ายศึกษานิเทศก ์
- การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
- การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตาม

มาตรา 38 ค. (2) 
- การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 

             4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
                 4.1 งานบำเหน็จความชอบ 

    - การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี 
- การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลุกจ้างประจำปี 
- การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี 
- การจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
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                4.2 งานทะเบียนประวัติ 
                          - การจัดทำแฟ้มประวัติ กพ.7 ขิงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุแต่งตั้ง ใหม่ 
                          - การจัดทำข้อมูลทางทะเบียนประวัติ รับพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บ  

  รักษาทะเบียนประวัติ กพ. 7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ  
  ลูกจ้างประจำ 
- การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติ 
- การปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
- การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
- การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออก 
  จากราชการ หรือถึงแก่กรรม 

                  4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ     
  ศึกษาและลูกจ้างประจำ 
- การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ      
  ลูกจ้างประจำ 
- การจัดทำทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- การจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- การขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดเรกคุณาจารย์ 
  ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน 

                     4.4 งานบริการบุคคล 
- การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- การขอหนังสือรับรอง 
- การอนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันกยุดราชการ 
- การอนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ 
- การขอยกเว้นการรับราชการทหาร 
- การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู ตามมาตรา 14 ( 5) 
- การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน       
   การขอพระราชทานหีบเพลิง 
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           กรอบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ 
            กลุ่มบริหารงานบุคคล มีกรอบงานในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. มอบคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ 
2. วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติตัวงาน 
3. มอบหมายงานหรือแบ่งงานให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน 
4. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

        ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        1. การวางแผนกำลังคน  
        1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 
          - จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปตาม   
             ความต้องการของหน่วยงาน และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดครบทุกโรงเรียนในสังกัด 
           - จัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
       1.2 งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 
           - ปรับปรุงตำแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 46 ราย 
           - ปรับปรุงตำแหน่งจากครูเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 169 ราย 
       1.3 งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว 
            - พนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก  1 อัตรา 
            - พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  74 อัตรา 
            - ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต    22 อัตรา 
            - เจ้าหน้าที่ธุรการ 9,000 บาท   52 อัตรา 
            - เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000 บาท   45 อัตรา 
            - บุคลากรวิทย์-คณิต    12 อัตรา 
            - ครูผู้ทรงคุณค่า    3 อัตรา 
            - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    28 อัตรา 
            - นักการภารโรง    14 อัตรา 
      1.4 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 2564 แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 13 อัตรา และครูผู้สอน จำนวน 61 อัตรา รวมทั้งสิ้น 
74 อัตรา 
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2. การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
    2.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
          ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที ่ จำนวน 3 ราย 
 รับย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่ จำนวน 3 ราย 
    2.2 การย้ายครูผู้สอน 
          ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที ่ จำนวน 22 ราย 
 รับย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่ จำนวน 19 ราย 
    2.3 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึน 
          - คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 2 ราย 
   ได้แก่ นางสาวพิชชานันท์  สุทธิ์วิวัฒน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   นางสาวสุภานรี  ไทยโกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
   2.4 การเรียกตัวผู้ขึ ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการมาบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง           
ครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2565 
         กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ เรียกลำดับที่ 7,9,10,12,16,18,20,26,27 
         กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์   เรียกลำดับที่ 5 
         กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา  เรียกลำดับที่ 10 
         กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย เรียกลำดับที่ 3 
         กลุ่มวิชาการปฐมวัย เรียกลำดับที่ 3,4 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    รอบท่ี 1 (1 เมษายน 2564) ดังนี้ 

 - ข้าราชการครู           1,253 ราย 
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)      34 ราย 
 - ลูกจ้างประจำในสำนักงาน                   3 ราย  
 - ลูกจ้างประจำในสถานศึกษา                           28 ราย 
รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2564) 
 - ข้าราชการครู                          1,164 ราย 
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)                 33 ราย 
 - ลูกจ้างประจำในสำนักงาน                     3 ราย  
  - ลูกจ้างประจำในสถานศึกษา                             23 ราย 

17



รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 

 

 
       รายงานผลการปฏิบัติเป็นการทบทวนและสรุปประสบการณ์การ
ทำงานที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุผลและ
ปัจจัยทั้งภายในภายนอกที่ทำให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งผลที่สำเร็จหรือผลที่
ล้มเหลว อาจกล่าวได้ว่ารายงานผลการปฏิบัติงานก็เพ่ือสืบค้นความรู้จากการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วม
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงานและความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่สำเร็จหรือ
ล้มเหลวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
สามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพิจารณาถึง
ความสำเร็จ จุดแข็งหรือข้อดีที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ 
วิธีการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนางานในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็น
ผลให้ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  

      ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
       ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 นางราตรี แจ่มใส ตำแหน่งนกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 (ตำแหน่งเลขที่ อ 18) ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา ดังนี้  
 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งผู ้อำนวยการกลุ ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาน
ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนนำเสนอรองผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1.งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแตง่ตั้ง 
  1.1 ดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง 
 2. งานฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  2.1 ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และ
ลูกจ้างชั่วคราว 
  2.2 ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการ เพ่ือให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เช่น   

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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   2.2.1 การพัฒนาตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรและของหน่วยงาน 
   2.2.2 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ          การ
ปฏิบัติงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
 3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  3.1 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.2 ดำเนินการกรณีคุรุสภา พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 4. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 5. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
  5.1 ดำเนินการวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลาศึกษาต่อทุกประเภท 
  5.2 การชดใช้ทุน กรณีรับทุน ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการบริหาร
การศึกษาให้มีวุฒิ และข้าราชการครูที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาให้มีวุฒิ 
  5.4 การอนุญาตและจัดทำสัญญาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 6. งานเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 7. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
(MOU) 
 8. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบั ติ งานในหน้ าที่  ตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในระยะเวลา 1 ปี 
 9. จัดทำแผนงาน โครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ     
คำรับรองปฏิบัติราชการและกลยุทธ์ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของ   
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิ เช่น         
                  ๑1.1 เป็นคณะกรรมการในโครงการของกลุ่มต่าง ๆ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 2 ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 
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 ในการปฏิบัติ งานตามบทบาทอำนาจหน้าที่   นางราตรี  แจ่มใส 
ตำแหน่งน ักทรัพยากรบ ุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รับทราบคำสั่งมอบหมายงานหรือคำสั่งให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ  
 2. วิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติงาน 
 3. มอบหมายงานหรือแบ่งงานให้บุคลากรในกลุ่ม 
 4. ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผน         
ที่กำหนด 
 6. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินกิจกรรม ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้หรือไม่  หาก เจอปัญหาอุปสรรคจะได้
ดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบัติงาน หรือหากเป็นปัญหาที่ต้องใช้
อำนาจในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต้องรายงานหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ  
 7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   

    
 

 

กระบวนการทำงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ 
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 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   
มีกระบวนการบริหารจัดการงานที่ เป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากร
ในสำนักงานมีความคิดเชิงระบบ และมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพในการขับเคลื่อนงานเพ่ือให้สามารถบรรลุภารกิจ
และเป้าหมายตามท่ีกำหนดและนำไปสู่ความสำเร็จ 
 

ค่านิยมองค์กร 
 

                  

วัฒนธรรมองค์กร 

             

การขับเคลื่อนงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ 
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 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส ำนัก งาน เขต พื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
รูปแบบการดำเนินงานหรือรูปแบบการปฏิบัติงาน (MODEL) ในชื่อว่า  “3ส ”      
เป็นแนวทางในการดำเนินการงานทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 

 
 

รูปแบบการปฏิบัติงาน (MODEL) 
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1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   

มีผู้นำองค์กรที่สร้างความตระหนัก รับรู้ และให้ความสำคัญกับรายละเอียด
ของงานทุกงาน และยึดมั่นความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดเป้าหมายของงานแต่ละงานอย่างชัดเจนทำให้
บุคลากรภายในองค์กรสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินงานได้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 
 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   
มีเทคนิคการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดตั้งทีมขึ้น 3 ทีม เพ่ือเป็นกลไกล
ขับเคลื่อนงานดังนี้ 

 2.1 ทีมอำนวยการ ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน 

ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 
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ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา สังเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบาย 
แนวทางการขับเคลื่อน กำหนดปฏิทิน กำกับและติดตามประเมินผล
การดำเนินงานต่าง ๆ  

 2.2 ทีมขับเคลื่อน ประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม มีหน้าที่วางแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
กลั่นรอง แก้ไข เติมเต็มการดำเนินงานที่ปฏิบัติ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันสมัย และทันเวลา  

 

                                             
 

 2.3 ทีมปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานในหน้าที ่ 
ทั้งระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดของงาน โดยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม
มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนการจัดทำข้อมูล โดยการนำเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
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ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๑)โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2  
ปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที ่ม ีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีผลงานเด่นเป ็นที ่
ประจักษ์ มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมุ่งม่ันทำงานเพ่ือส่วนรวม 
          ผลการดำเนินงาน 
          มอบโล่ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 150 รางวัล โดยได้ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 
2563 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2564 

                            

ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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2) โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 2564 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ 
ดำเนินโครงการจัดประชุมให้ความรู้ในด้านการเตรียมชีวิตหลังเกษียณและความรู้
เรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เกษียณอายุราชการปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วัยเกษียณ   
อย่างมีความสุขและเกิดความมั่นคง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และ        
มีความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์ต่าง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์
ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดี 
        ผลการดำเนินงาน 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ
ราชการ ปี 2564 ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 72 คน มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ วัย
เกษียณอย่างมีความสุขและเกิดความมั่นคง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และ
มีความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้มี
พลังในการดำรงชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 
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 3) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2564 ในระยะเวลา 1 ปี 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการประเมิน
สั ม ฤทธิ ผลการป ฏิ บั ติ งาน ใน ห น้ าที่ เ พ่ื อ พั ฒ น าการศึ กษ า  ตำแห น่ ง                
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินที่ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้
กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่เริ่มต้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน 
        ผลการดำเนินงาน 
 พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมีผลผ่าน
การประเมิน ดังนี้ 

- ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  15  คน 
- ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน    5  คน 
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1. นโยบาย 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
เห็นความสำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้ใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้สูงสุด อีกทั้ง นโยบายการพัฒนาครู เป็นนโยบายที่มีความสำคัญที่จะช่วย
ยกระดับคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น อีกท้ังการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม 
และมีผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ก็เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการช่วยกันพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 

2. ผู้บริหารการศึกษา 
           ผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเชื่อมประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. บุคลากรทางการศึกษา 
          บุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลสำคัญในการนำนโยบายลงสู่ 
การปฏิบัติ เป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
ตามนโยบาย 
 

การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
          ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้นโยบาย
ประสบผลสำเร็จ 
 
 

5. ครู 
คร ู มีความตระหนัก รับรู้ นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ สู่ผู้เรียน สู่ชุมชน 
 

 

6. นักเรียน 
          นักเรียนมีความพร้อมในการรับนโยบายเพ่ือปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 

7. ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
          มีส่วนรว่ม รับรู้ รับทราบ และสนับสนุนให้นโยบายบังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค  
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 

ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ต้อง
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่าง ๆ 5 รูปแบบ ผสมผสานกันไปตามบริบท
ของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในทุกส่วนต้อง Work From Home ทำ
ให้การจัดอบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามปกติ การจำกัดจำนวนคน การเว้นระยะห่างทางสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ  
 
           1. อบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยช่องทางที่
หลากหลาย อาทิเช่น การอบรมออนไลน์ ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์  ประชุม
ออนไลน์  

2. ประชาสัมพันธ์การอบรม/พัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยตลอด ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพ่ือ     
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตนเองได้อย่าง  
ต่อเนื่องตลอดเวลา 
 
 

35



สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 


