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 คํานํา 

  
เอกสารฉบับนี้ กลุมบริหารงานบุคคลไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานการบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1   

                  กลุมบริหารงานบุคคลหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะชวยใหการดําเนินการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความตองการของหนวยงาน และตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  

 

        กลุมบริหารงานบุคคล 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               



1.  ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามบัญชีถือจายอัตราเงินเดือน (จ.18)  ณ วันที่  1  ตุลาคม 2561 
 1.1  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลําดับที่ ตําแหนง วิทยฐานะ จํานวน หมายเหตุ 
1 ผูอํานวยการ สพท. รอง ผอ. สพท.ชํานาญการพิเศษ 1  
2 รอง ผอ. สพท. รอง ผอ. สพท.ชํานาญการพิเศษ 3  
3 ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 114  
4 ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการชํานาญการ 9  
5 รองผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 2  
6 ศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 1  
7 ศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 15  
8 ศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศกชํานาญการ 1  
9 ครู ครูชํานาญการพิเศษ 640  

10 ครู ครูชํานาญการ 257  
11 ครู  144  
12 ครูผูชวย  70  

 รวม  1,257  
 
 1.2  จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
                  ตามมาตรา 38 ค (2) 

ลําดับที่ ตําแหนง ระดับ จํานวน หมายเหตุ 
1 นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 1  
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 1  
3 นักประชาสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ 1  
4 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 3  
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 2  
6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการพิเศษ 2  
7 นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ 1  
8 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 3  
9 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 6  

10 นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 2  
11 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 1  
12 นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 1  
13 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 4  
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ลําดับที่ ตําแหนง ระดับ จํานวน หมายเหตุ 
14 นิติกร ชํานาญการ 1  
15 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 6  
16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฎิบัติการ 1  
17 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 2  
18 เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 9  
19 เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน 1  
20 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน 1  

 รวม  49  
 

จํานวนอัตรากําลังลูกจางประจําตามบัญชีถือจายอัตราเงินเดือน (จ.18) 
ณ วันที่  1  ตุลาคม 2561 

ลําดับที่ ตําแหนง ระดับ จํานวน หมายเหตุ 
1 พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 1  
2 พนักงานธุรการ ส 4 1  
3 พนักงานธุรการ ส 3 1  
4 ชางไฟฟา ช 3 15  
5 ชางไม ช 3 5  
6 ชางไม ช 4 40  
7 พนักงานขับรถยนต ส 2 3  
8 ครูชวยสอน ส 3 1  
9 ชางฝมืองานโลหะ ช 3 1  

10 ชางครุภัณฑ ส3 1  
 รวม  69  

 
   จํานวนพนักงานราชการ ณ วันที่  1  ตุลาคม  2561 

ลําดับที่ ตําแหนง ระดับ จํานวน หมายเหตุ 
1 ครูผูสอน - 61 มีตัวอยูจริง 
2 ครูพี่เล้ียงเด็ก - 8 มีตัวอยูจริง 
 รวม  69  
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จํานวนลูกจางชั่วคราว  ณ วันที่  1  ตุลาคม  2561 

 
ลําดับที่ ตําแหนง จํานวน หมายเหตุ 

1 ครูคณิตศาสตร 10  
2 ครูวิทยาศาสตร 12  
3 ครูผูดูแลนักเรียนประจําพักนอน 3  
4 ครูแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต 39  
5 พี่เลี้ยงเด็กพิการ 75  
6 ธุรการโรงเรียน 72 อัตราจาง 15,000 
7 ธุรการโรงเรียน 106 อัตราจาง 9,000 
8 นักการภารโรง 93  
9 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2  

10 พนักงานพิมพดีด 1  
11 บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงาน 2 สพป. จาง 
12 พนักงานรักษาความสะอาด 1  

 รวม 312  
 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหการบริหารจัดการมี

ความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรู

ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะสงผล

ตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงค 

 ๑.  เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความ
ตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ  ใหเกิดผลสําเร็จตาม
หลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
 ๓.  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 ๔. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง

และความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ    

           



ขอบขาย/ภารกิจงานกลุมบริหารงานบุคคล        4 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

  ๒.๑  งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 
   ๒.๑.๑ การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 
   ๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
  ๒.๒ งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 

  ๓.  กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
  ๓.๑  งานสรรหาและบรรจุ 
   ๓.๑.๑  การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
   ๓.๑.๒  การบรรจุเขารับราชการใหม 
  ๓.๒  งานแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๒.๑ การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๒.๒ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๒.๓ การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๒.๔ การบรรจุกลับเขารับราชการ 
   ๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน 
  ๓.๓ งานออกจากราชการ 
   ๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 
   ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 
   ๓.๓.๓ การใหออกจากราชการกรณีอื่น ๆ 
      (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หยอนสมรรถภาพ)  
   ๓.๓.๔  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๔.  กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

  ๔.๑  งานบําเหน็จความชอบ 
  ๔.๒ งานทะเบียนประวัติ 
  ๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  ๔.๔ งานบริการบุคลากร 
   ๔.๔.๑  การขอยกเวนการเกณฑทหาร 
   ๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
   ๔.๔.๓ การขอหนังสือรับรอง 
   ๔.๔.๔ การขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 
   ๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท 

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธีฮัจย 
   ๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ 



   



              6 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
  ผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( 1  ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน 2562)              
ในภารกิจงานของกลุมบริหารงานบุคคล ในภาพรวมเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน   เขต 1  เพื่อใหผูบริหาร   เจาหนาที่ และ                  
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
  1.  งานธุรการ 
   ไดปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมตาง ๆ  ในกลุมบริหารงานบุคคล เพื่อใหการปฏิบตัิงาน
มีประสิทธิภาพ และสะดวก รวดเร็ว ทั้งการชวยเหลือในการปฏิบัติงานในหนาที่หลักของงานธุรการอันเกี่ยวกับงานรับ – สง 
เอกสาร งานตอนรับ อยางเปนระบบ 
   1.  งานทะเบียนหนังสือรับ จํานวน    37,307  ฉบับ 
   2.  งานทะเบียนหนังสือสง จํานวน      1,288  ฉบับ 
   3.  งานจัดประชุมในกลุม  จํานวน            5    คร้ัง 
   4.  คําสั่ง   จํานวน         154  คําสั่ง 
 

  2.  กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   2.1  งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 
          ไดจัดทําแผนอัตรากําลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผนอัตรากําลังของ 
สถานศึกษา โดยจัดทําแผนอัตรากําลัง  1  ป   แผนอัตรากําลัง  5  ป  แผนอัตรากําลัง  10  ป  และแผนอัตรากําลัง 
15  ป  เพื่อใชในการบริหารอัตรากําลังตลอดปการศึกษา 
   2.2  การบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ไดบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
และวิธีการและแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อไปกําหนดใหมในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนดมี
มาตรฐานดานบุคลากรสอดคลองกับความตองการและความจําเปน ดังน้ี 
 

เรื่อง จํานวน (อัตรา) หมายเหตุ 
1.  การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ (ภายใน) 
     1.1  กรณีตําแหนงวาง 
     1.2  กรณีไดรับจัดสรรคืน 

 
44 
26 

 

2.  การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ (ไปตาง สพท.) 
     2.1  กรณีตําแหนงวาง 

 
76 
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  2.3  การปรับปรุงและการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ไดปรับปรุงและกําหนดตําแหนงขาราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครู
เกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหมในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด เพื่อรองรับการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  จํานวน         อัตรา 
 

เรื่อง จํานวน (อัตรา) หมายเหตุ 
1.  ปรับปรุงตําแหนงครูผูชวยเปนครู       1 

 
 

2.  ปรับปรุงตําแหนงครู เปนครูผูชวย 
 

24  

 
  2.4  การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 
         ไดบริหารอัตรากําลังที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสถานศึกษาใน
สังกัดตามแนวทางและนโยบายที่ไดกําหนดโดยเครงครัด โดยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 เปนผูพิจารณาดวยความถูกตองและเปนธรรม ตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 
         1.  จัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับคนจากผลการเกษียณอายุราชการ
เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  38  อัตรา ไปกําหนดในสถานศึกษาเดิม และสถานศึกษาใหม ดังนี ้
   -  ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน   11   อัตรา   คืน สพฐ.  4  อัตรา 
   -  ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน     0   อัตรา 
   -  ตําแหนงครู    จํานวน     1   อัตรา 
   -  ตําแหนงครูใหบรรจุนักเรียนทุน  จํานวน    22  อัตรา 
          2. จัดสรรอัตราตําแหนงพนักงานราชการและอัตราจางช่ัวคราวที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนอัตรากําลังครู ดังนี้ 
   -  พนักงานราชการ   จํานวน     69  อัตรา 
   -  อัตราจางครูสาขาขาดแคลนข้ันวิกฤต จํานวน     38  อัตรา 
   -  อัตราจางครูคณิตศาสตร  จํานวน    10    อัตรา 
   -  อัตราจางครูวิทยาศาสตร  จํานวน     12    อัตรา 
   -  อัตราจางครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  จํานวน     73   อัตรา 
   -  อัตราจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน     19   อัตรา 
   -  อัตราจางนักการภารโรง  จํานวน     93   อัตรา 
   -  อัตราจางธุรการโรงเรียน  จํานวน    178  อัตรา 
   -  อัตราจางพนักงานพิมพดีด ใน สนง. จํานวน        1  อัตรา 
   -  อัตราจางแมบานและยามใน สนง. จํานวน        3  อัตรา 
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  2.5  งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐาน 
   1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑ ว 17 
จํานวน  44  ราย  จําแนกเปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  0  ราย  ตําแหนงรองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 
0  ราย  ตําแหนงครู จํานวน  44  ราย  ตําแหนงศึกษานิเทศก  จํานวน  0  ราย  ผลการพิจารณาดังนี้ 
 

ที ่ ตําแหนง ผานเกณฑ ปรับปรุง ไมผานเกณฑ อยูระหวางดําเนินการ 
1 ผูบริหารสถานศึกษา - - -  
2 รองผูบริหารสถานศึกษา - - -  
3 ครู 44 - -  
4 ศึกษานิเทศก - - -  

 
   2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตาม 
หลักเกณฑ ว 17  จํานวน               ราย  จําแนกเปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน      ราย 
ตําแหนงรองผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน          ราย  ตําแหนงครู  จํานวน            ราย   ตําแหนงศึกษานิเทศก 
จํานวน   0  ราย  มีผลการพิจารณาดังนี ้
  

ที ่ ตําแหนง ผานเกณฑ ปรับปรุง ไมผานเกณฑ อยูระหวางดําเนินการ 
1 ผูบริหารสถานศึกษา - - -  
2 รองผูบริหารสถานศึกษา - - -  
3 ครู 52 - -  
4 ศึกษานิเทศก - - -  

 
   3.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญ   ตามหลักเกณฑ ว 17 
จํานวน               ราย  จําแนกเปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน      ราย ตําแหนงรองผูบริหารสถานศึกษา       
จํานวน          ราย  ตําแหนงครู  จํานวน            ราย   ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน   0  ราย  มีผลการพจิารณาดังนี้ 
  

ที ่ ตําแหนง ผานเกณฑ ปรับปรุง ไมผานเกณฑ อยูระหวางดําเนินการ 
1 ผูบริหารสถานศึกษา - - -  
2 รองผูบริหารสถานศึกษา - - -  
3 ครู  - - -  
4 ศึกษานิเทศก - - -  
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   4.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ 
ว 21  จํานวน    2   ราย  จาํแนกเปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน    0  ราย ตําแหนงรองผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน      0    ราย  ตําแหนงครู  จํานวน      2      ราย   ตําแหนงศึกษานิเทศก  จํานวน  0  ราย  มีผลการพิจารณาดังนี ้
  

ที ่ ตําแหนง ผานเกณฑ ปรับปรุง ไมผานเกณฑ อยูระหวางดําเนินการ 
1 ผูบริหารสถานศึกษา - - -  
2 รองผูบริหารสถานศึกษา - - -  
3 ครู 1 - - 1 
4 ศึกษานิเทศก - - -  

 

  3.  กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   3.1  การบรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ไดดําเนินการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสรรหาของผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 53  ดังน้ี 
         1.  บรรจุจากการสอบแขงขัน     จํานวน  45  ราย 
         2.  บรรจุผูไดรับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป 2561 จํานวน 15 ราย 
         3.  บรรจุผูไดรับการคัดเลือกโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหของสมเด็จพระเทพฯ 
     จํานวน  1  ราย 
   3.2  การสรรหาพนักงานราชการและอัตราจางช่ัวคราว 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดดําเนินการสรรหาอัตราจางครูผู
ทรงคุณคาแหงแผนดิน  จํานวน  19  อัตรา 
   3.3  การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยผูมีอํานาจตามมาตรา 53  ได
ดําเนินการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรูความสามารถ ใหเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน  47  ราย 
   3.4  งานออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1.  การเกษียณอายุราชการ 
               ในปงบประมาณ  2562  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  มี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกษียณอายุราชการจํานวน  ...... ราย  ไดดําเนินการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ ดังน้ี 
            1.  ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา    จํานวน   15   ราย 
           2.  ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา    จํานวน     0   ราย 
           3.  ตําแหนงครู      จํานวน   96  ราย 
            4.  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)   จํานวน     1   ราย 
             5.  ตําแหนงลูกจางประจํา     จํานวน     8   ราย 
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    2.  การลาออกจากราชการ 
         ในปงบประมาณ  2562  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  มี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดยื่นคํารองขอลาออกจากราชการ จํานวน  11  ราย ผูมีอํานาจตามมาตรา
53 ไดอนุมัติและลาออกจากราชการไดตามความประสงคและเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
            1.  ตําแหนงผุอํานวยการสถานศึกษา   จํานวน     0   ราย 
            2.  ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา   จํานวน     0   ราย 
             3.  ตําแหนงครู      จํานวน     8   ราย 
             4.  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  จํานวน  3   ราย 
              5.  ตําแหนงลูกจางประจํา    จํานวน     3   ราย 
    3.  การออกจากราชการของพนักงานราชการ 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดอนุมัติการยื่นคํารองขอลาออก
จากราชการของพนักงานราชการในสังกัด ตามความประสงคและเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน  12  ราย 
และไดรับการทดแทนมา  10  ราย 
    4.  การลาออกของลูกจางช่ัวคราว  
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  ไดอนุมัติการยื่นคํารองขอลาออก
จากลูกจางช่ัวคราวตําแหนงตาง ๆ ตามความประสงค ดังน้ี 
     1.  ครูอัตราจางสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต   จํานวน 5  ราย ไดรับทดแทน  4  ราย 
     2.  ผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จํานวน 3  ราย ไดรับทดแทน  3  ราย 
     3.  นักการภารโรง   จํานวน 8  ราย ไดรับทดแทน  8  ราย 
     4.  พี่เล้ียงเด็กพิการ   จํานวน 10 ราย ไดรับทดแทน  0 ราย 
     5.  ครูคณิตศาสตร   จํานวน  2  ราย ไดรับทดแทน  1 ราย 
     6.  ครูวิทยาศาสตร   จํานวน  3  ราย ไดรับทดแทน  2 ราย 
    5.  แตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  มีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และไดแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ครู จํานวน  21  ราย 
    6.  การขอชวยราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  มีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดแจงความประสงคขอชวยราชการดวยเหตุจําเปนพเิศษ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 
1 ไดตรวจสอบและดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และไดเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหไปชวยราชการได จํานวน     11     ราย 
          1.  ตําแหนงครู  ชวยราชการในเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน   7    ราย  
          2.  ตําแหนงครู  ชวยราชการตางเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน   4   ราย 
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    7.  การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 1 ไดย่ืนคํารองขอยายประจําปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ผูบริหารสถานศึกษายื่นคํารองขอยาย
ประจําปต้ังแตวันที่  1 – 15  สิงหาคม ของทุกป ขาราชการครูสายงานการสอน ย่ืนคํารองขอยายในเดือนมกราคมของทุกป 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนาน ไดพิจารณายายและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู
ความสามารถ วุฒิการศึกษา และตามความจําเปนของหนวยงานทางการศึกษา เพื่อเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดังน้ี 
     

 
ที ่

 
ตําแหนง 

ย่ืนคํารองขอยาย ไดรับการ
พิจารณา 

หมายเหตุ 

ภายในเขต นอกเขต รวม   
1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 17 4 21 10 ในเขต 10 
2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 0 0 0 0  
3 ครู 206 24 230 30 ในเขต 26 ตางเขต 

4 
 
    8.  การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
         ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค (2)    โดยผูมีอํานาจตามมาตรา 53  ไดดําเนินการรับยาย/โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  ที่มีความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน   8  ราย    
ดังนี้ 
 
     1.  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  2  ราย 
     2.  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน  2  ราย 
     3.  ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  ราย 
     4.  ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน  1  ราย 
     5.  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ราย 
     6.  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ราย 
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  4.  กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   4.1  การเล่ือนเงินเดือน/คาจาง 
    ไดดําเนินการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางยุติธรรม โปรงใส เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิหนาที่ราชการ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
    1)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 1 เมษายน 2562) 
  

 
ลําดับ 

 
ตําแหนง 

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หมายเหตุ 
ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ไม

เล่ือน 
1 รอง ผอ. สพท. 3      
2 ผูอํานวยการสถานศึกษา 130 25     
3 รองผูอํานวยการสถานศึกษา/คร ู 1,136 8  1 10 ไมเล่ือนบรรจุใหม 
4 ศึกษานิเทศก 17      

 
    2)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2562) 

 
ลําดับ 

 
ตําแหนง 

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หมายเหตุ 
ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ไม

เล่ือน 
1 รอง ผอ. สพท. 3     ไมไดเล่ือนเนื่อง 

จากบรรจุใหม 
เกษียณอายุ 
เงินเดือนเต็มข้ัน 

2 ผูอํานวยการสถานศึกษา 152 3    
3 รองผูอํานวยการสถานศึกษา/คร ู 1,150 2   4 
4 ศึกษานิเทศก 17     

 
    3)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  (1 เมษายน 2562) 
 

 
ลําดับ 

 
ตําแหนง 

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หมายเหตุ 
ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ไม

เล่ือน 
1 ขาราชการครุและบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค (2) 

46      
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    4)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  (1  ตุลาคม 2562) 
 

 
ลําดับ 

 
ตําแหนง 

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หมายเหตุ 
ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ไม

เล่ือน 
1 ขาราชการครุและบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค (2) 

49      

 
    5)  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  (1  เมษายน 2562) 
 

 
ลําดับ 

 
ตําแหนง 

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หมายเหตุ 
2  
ขั้น 

1.5 
ข้ัน 

1 
ข้ัน 

0.5 
ขั้น 

ไม
เล่ือน 

1 ลูกจางประจํา   10 58   
 
    6)  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  (1  ตุลาคม  2562) 
 

 
ลําดับ 

 
ตําแหนง 

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หมายเหตุ 
2  
ขั้น 

1.5 
ข้ัน 

1 
ข้ัน 

0.5 
ขั้น 

ไม
เล่ือน 

1 ลูกจางประจํา   66 1 1  
 
   4.2  การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 
  

 
ลําดับ 

 
ตําแหนง 

ไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน หมายเหตุ 
ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ไม

เล่ือน 
1 พนักงานราชการ 55 7 2  3 ไมเล่ือน

ปฏิบัติงานไมครบ 
8 เดือน 
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   4.3  การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน/คาจาง 
    ไดจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บัญชีถือจาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  บัญชีถือจายลูกจางประจํา 
ตามแนวปฏิบัติการจัดทําบัญชีถือจายที่กรมบัญชีกลาง และ สพฐ. กําหนด เพื่อเปนขอมูลในการควบคุมตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน 
   4.4  การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินวิทยฐานะ 
    ไดดําเนินการจัดทําบัญชีถือจายเงินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
แบบฟอรมที่ สพฐ. กําหนด  เพื่อใชเปนขอมูลในการควบคุมการจายเงินวิทยฐานะไวตรวจสอบกับกลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 
   4.5  งานทะเบียนประวัติ 
    ไดจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
เพื่อใหมีขอมูลบุคคลที่สามารถนําไปใชในการบริหารงานบุคคลไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน ดังน้ี 
    1)  การควบคุมการเกษียณอายุราชการ   
     1.1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  15  ราย 
     1.2)  ครู    จํานวน  91  ราย 
     1.3)  ลูกจางประจํา   จํานวน    8  ราย 
    2)  การจัดทําขอมูลและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจางประจํา 
     2.1)  ขาราชการครู   จํานวน        ราย 
     2.2)  บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน   49  ราย 
     2.3)  ลูกจางประจํา   จํานวน   68  ราย 
    3)  ทําบัตรสวัสดิการจายตรงคารักษาพยาบาล จํานวน         ราย 
    4)  การดําเนินการเก่ียวกับแฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจําที่ออกจากราชการ และถึงแกกรรม 
     4.1)  กรณีลาออกขาราชการครู   จํานวน     8  ราย 
     4.2)  กรณีถึงแกกรรมขาราชการครู  จํานวน     1  ราย 
     4.3)  กรณีถึงแกกรรมลูกจางประจํา  จํานวน     1  ราย 
     4.4)  กรณีเกษียณอายุราชการขาราชการครู จํานวน 106  ราย 
     4.5)  กรณีเกษียณอายุราชการลูกจางประจํา จํานวน     8  ราย 
    5)  การบันทึกวันลาประจําปในแฟมประวัติขาราชการใหเปนปจจุบัน 
    6)  การใหบริการสําเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7)  จํานวน 1,042 ราย 
    7)  การเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ  จํานวน      15 ราย 
    8)  การขอเพิ่มวุฒิ     จํานวน        5 ราย 
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   4.6  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
    1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยกลุมบริหารงานบุคคล ได
พิจารณาเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ. 2562  จํานวนทั้งสิ้น    122   ราย  ตามชั้นตราดังนี ้
   

ที ่ ช้ันตรา บุรุษ สตรี รวม หมายเหตุ 
1 ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) กรณีเกษียณอายุราชการ 11 0 11  
2 ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) 6 27 33  
3 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (ท.ม.) 8 16 24  
4 ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) 0 0 0  
5 ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม) 7 15 22  
6 จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)  1 0 1 ลูกจางประจํา 
7 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) 2 0 2 ลูกจางประจํา 
8 จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม) 0 1 1 พนักงานราชการ 
9 เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช) 6 0 6 ลูกจางประจํา 

10 เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช) 0 2 2 พนักงานราชการ 
11 เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 0 0 0  
12 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 4 18 22  

    2)  ขาดคุณสมบัติ  จํานวน  9  ราย 
     1. ขอพระราชทานปติดกัน      จํานวน   5  ราย 
     2.  ดํารงตําแหนง คศ. 2  ไมครบ 5  ป    จํานวน   1  ราย 
     3.  ไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ ข้ันที่เสนอขอแลว  จํานวน  1  ราย 
     4.  คุณสมบัติไมครบ 5  ป        จํานวน  1  ราย 
     5.  สัญญาจางไมตอเนื่อง      จํานวน  1  ราย 
   4.7  งานการขอยกเวนการเกณฑทหาร 
    ไดดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกเวนการเกณฑทหารตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและไมใหเกิดความเสียหายตอการเรียนการสอน
ของเด็กนักเรียน  จํานวน  2  ราย 
   4.8  งานการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยกลุมบริหารงานบุคคล ได
ใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและขาราชการบํานาญ หากมีความ
เรงดวนในการนําไปใชสามารถรอรับบัตรไดทันที ซึ่งในปงบประมาณ 2562  ไดใหบริการทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐดังนี้ 
    1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  338  ราย 
    2)  ขาราชการบํานาญ     จํานวน  151  ราย 
    3)  ลูกจางประจํา     จํานวน      2  ราย 
    4)  พนักงานราชการ     จํานวน      1  ราย 
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   4.9  งานการขอหนังสือรับรอง 
    ไดดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ขาราชการบํานาญ ดังน้ี 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1)  กรณีค้ําประกันการซื้อขาย   จํานวน  15  ราย 
     2)  กรณีทําธุรกรรมทางการเงิน   จํานวน  51  ราย 
     3)  กรณีอื่น ๆ     จํานวน  13.  ราย 
    ขาราชการบํานาญ 
     1)  กรณีค้ําประกันการซื้อขาย   จํานวน  23  ราย 
     2)  กรณีทําธุรกรรมทางการเงิน   จํานวน  47  ราย 
     3)  กรณีอื่น ๆ     จํานวน    8  ราย 
   4.10  งานขอหนังสือรับรองการปฏิบัติการสอนของชาวตางชาติ 
    ไดดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองอนุญาตการสอนของครูชาวตางชาติ จํานวน 48 ฉบับ 
   4.11  งานการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยกลุมบริหารงานบุคคล ไดให 
บริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ขาราชการบํานาญ /ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการดังน้ี 
    1) ขาราชการ      จํานวน  338  ราย 
    2) ขาราชการบํานาญ     จํานวน  151  ราย 
    3) ลูกจางประจํา      จํานวน      2  ราย 
    4) พนักงานราชการ     จํานวน      1  ราย 
   4.12  งานการขอพระราชทานเพลิงศพ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยกลุมบริหารงานบุคคล ได
ดําเนินการขอพระราชทานเพลิงศพใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ขาราชการบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบและ
ข้ันตอน เพื่อใหญาติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ขาราชการบํานาญ ไดรับการบริการที่รวดเร็ว อํานวยความสะดวก 
จํานวน   2  ราย 
   4.13  งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยกลุมบริหารงานบุคคล ได
ดําเนินการขออนุญาตลาอุปสมบท ใหเปนไปตามระเบียบและขั้นตอน และใหผูขออนุญาตที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดรับ
อนุญาตตามความประสงค   จํานวน  -   ราย 
   4.14  งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยกลุมบริหารงานบุคคล ได
ดําเนินการขออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปตางประเทศตามระเบียบ เพื่อใหผูขออนุญาตเดินทางไดรับ
ความพอใจและเดินทางอยางมีความสุข จํานวน  26  ราย 
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   4.15  งานการขอยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1  โดยกลุมบริหารงานบุคคล ได
ดําเนินการขออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการขอยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการใน
ยามปกติ จํานวน  2   ราย  
           
5.  ปญหาและการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคล 

ปญหา วิธีการแกไข ผลการแกไข 
1. อัตรากําลังครูในสถานศึกษาไม
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
ตองจัดอัตรากําลังตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.
กําหนด 
 

- จัดอัตราลูกจางชั่วคราวที่ไดรับจัดสรร
ใหไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มี
ปญหาครูไมครบชั้น 
-  แนะนําใหผูบริหารสถานศึกษานํา
นักเรียนไปเรียนรวม 

-  ลดปญหาขาดแคลนครูไดในระดับหนึ่ง 

2. การจัดสรรอัตราคืนกรณีเกษียณอายุ
ราชการ ป 2562 ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ไดรับจัดสรรไมครบตาม
อัตราเกษียณจริง 

 -  แตงตั้งขาราชการครูในสถานศึกษา 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

 -  แกปญหาดานการบริหารงานใน
สถานศึกษาไดในระดับหน่ึง 

3.  การจัดสรรอัตราคืนกรณีเกษียณอายุ
ราชการ ป 2562  ตําแหนงครูผูสอน 
ไดรับจัดสรรไมครบตามอตัราเกษียณจริง 

 - เกลี่ยอัตรากําลังที่มีคนครองและ
ตําแหนงวางจากโรงเรียนที่มีอัตรากําลัง
เกินเกณฑไปใหโรงเรียนที่มีอัตรากําลังต่ํา
กวาเกณฑ 

 - แกปญหาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาไดในระดับหน่ึง 

4.  การจัดสรรอัตราจางลูกจางชั่วคราว 
ตําแหนงนักการภารโรง ไดรับจัดสรรไม
ครบทุกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ
สอน 

-  สรางความเขาใจใหกับโรงเรียนถึง
ปญหา โดยใหโรงเรียนบริหารจัดการ
ตนเองไปกอน 

 -  แกปญหาไดในระดับหน่ึง 

5.  การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     ดานการปฏิบัติงาน 
     1) ปฏทิินการดําเนินการพิจารณา
ยายที่ สพฐ. กําหนด ไมสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจริงของเจาหนาที ่
     2) ระยะเวลาที่ สพฐ. กําหนดให
ดําเนินการยายในแตละรอบ เปน
ชวงเวลาส้ัน 
 

 -  ดําเนินงานตามที่กําหนด 
  

        - 
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ปญหา วิธีการแกไข ผลการแกไข 
      3)  ปฏิทินการยายไมสอดคลองกับ
งานที่เก่ียวของ เชน งานเล่ือนเงินเดือน 
ตามปฏิทินยายจะดําเนินการในชวงเดือน
มีนาคม  ซึ่งเปนชวงที่งานเล่ือนเงินเดือน
มีการนับตัว ทําใหเกิดความยุงยากในการ
ประสานงานกัน 
      4)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้ง (ยาย) ไม
ถูกตองตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
เกิดปญหาในการดําเนินงานของงานที่
เกี่ยวของ  
      ดานผูย่ืนคํารองขอยาย  
         1.) จัดสงคํารองในวันใกลครบ
กําหนด 
         2) ไมศึกษา ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดองคประกอบการ
พิจารณายายที่กําหนดเปนคาคะแนน 
ทําใหไดรับผลคะแนนตามองคประกอบ
นอย 
         3) การสงเอกสารประกอบไมมี
การรับรองความถูกตองของเอกสาร ทํา
ใหไมไดคิดคาคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - แจงเปนหนังสือราชการไปทุกโรงเรียน
ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  แกปญหาไดในระดับหน่ึง 
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