
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงการดําเนินงาน    
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งเปนการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน          
8 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังคน 2) ดานการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ   
ของหนวยงาน 3) ดานการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 4) ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชพี 5) ดานการพัฒนา
บุคลากร 6) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 8) ดานการสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 

ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทําเลมเอกสารแสดงการดําเนินการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ีและหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนขอมูลในการวางแผนบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า  
 
1. การวางแผนกําลังคน  
    1.1 การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    1  
    1.2 การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน    2  
    1.3 การจัดทําปริมาณงานสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา 2 
          ข้อมลูจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564      
    1.4 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณ 3 
          อายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
    1.5 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  3  
 
2. ดา้นการสรรหาคนด ีคนเก่ง เพื่อปฏบิตังิานตามภารกจิของหน่วยงาน 
    2.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  4 
    2.2 การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ประจําปี พ.ศ.2565 รอบที ่1   5 
     2.3 การย้าย ศึกษานิเทศก์        8 
    2.4 การคัดเลือกบุคลากรทางศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 9 
          บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
          ระดับชํานาญการพิเศษ   
    2.5 การรับสมัครบุคคลเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู และบุคลากร 10 
          ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 
          มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร 
          ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 
3. ดา้นการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 
    3.1 การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ   10 
           และโรงเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  
     3.2 การบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 12 
          ตามมาตรา 38 ค.(2) 
     3.3 การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย  13 
 
4. ดา้นการสรา้งทางกา้วหนา้ในสายอาชพี 

    4.1 การขอมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. 14 
          ด่วนทีสุ่ด ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
    4.2 การขอมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หนังสือสานักงาน  15 
          ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า  
 
5. ดา้นการพฒันาบคุลากร 
   5.1 วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาบุคลากร 17     
   5.2. อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 18 
         ประเมนิตําแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  
         ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
   5.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหน้ีสิน   18  
   5.4 กิจกรรมบริการความรู้ถึงมือครู                                                                      19 
   5.5 กิจกรรมเสริมสร้างพลงัทางบวกในการปฏิบัติงาน ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา   21 
          ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 
   5.6 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ผ่านศนูย์พัฒนาศักยภาพบุคคล   22 
         เพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ตามโครงการที่ สพฐ. กําหนด 
 
6. ดา้นการพฒันาคณุภาพชีวิต  
    6.1 โครงการ สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ์ รวมพลังปลูกพืช ผัก รักษ์โลก    25 
          เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างย่ังยืน    
    6.2 กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และบําเพ็ญสาธารณกุศลเฉลมิพระเกียรติ 25 
          สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาส 
          วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรม Big Cleaning day 
 
7. ดา้นการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
    7.1 การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565  26 
          ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2565) 
    7.2 การเลือ่นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร 29 
          ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
          ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2565) 
    7.3 การเลือ่นค่าจ้างประจําและค่าตอบแทนพิเศษให้ลกูจ้างประจํา    31 
          ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2564) 
 
8. ดา้นการส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบคุลากรในหน่วยงาน 
    8.1 กิจกรรมเสริมสร้างพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากร  32 
          ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 
    8.2 มาตรการป้องกันการทุจริตในการ สรรหา คัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ  33 
          และอัตราจ้าง 
    8.3 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากรในสังกัด   33 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า  
 
9. ภาคผนวก หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
    9.1 ดา้นการวางแผนกําลังคน  
          - การเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
          - การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน      
          - การจัดทําปริมาณงานสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา  
            ข้อมลูจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564      
          - การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณ  
            อายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
          - การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    9.2 ดา้นการสรรหาคนด ีคนเก่ง เพื่อปฏบิตัิงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
          - การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย             
          - การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ประจําปี พ.ศ.2565 รอบที่ 1    
           - การย้าย ศึกษานิเทศก์         
          - การคัดเลือกบุคลากรทางศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
            บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
 - การรับสมัครบุคคลเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
            การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
            ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
      9.3 ดา้นการบรรจุและแต่งตั้งบคุลากร  
             - การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรยีนคุณภาพ   
                   และโรงเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  
             - การบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
            - การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย  
     9.4 ดา้นการสรา้งทางก้าวหน้าในสายอาชพี 

           - การขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  
             ที ่ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
      9.5 ดา้นการพฒันาบคุลากร 
      9.6 ดา้นการพฒันาคณุภาพชีวิต  
             - โครงการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รวมพลังปลูกพืช ผัก รกัษ์โลก เพ่ือสรา้งความมั่นคง 
               ทางอาหารอย่างย่ังยืน    
             - กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และบําเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ  
               สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาส 
               วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มถิุนายน 2565 และกิจกรรม Big Cleaning day 
 



สารบัญ 
 

       เรื่อง              
 
      9.7 ดา้นการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
            - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565   
              ครัง้ที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
            - การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร  
              ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2565) 
            - การเลื่อนค่าจ้างประจําและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ 2565  
              ครัง้ที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
     9.8 ดา้นการส่งเสริมจริยธรรมและรกัษาวินัยของบคุลากรในหน่วยงาน  
            - กิจกรรมเสริมสร้างพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 
            - มาตรการป้องกันการทุจริตในการ สรรหา คัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ และอัตราจ้าง 
            - เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 

************************************ 
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
***************************************** 

 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
มีแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย  

1. ด้านการวางแผนกําลังคน  
2. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
3. ด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 

      4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
      5. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

              6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 

ถึง เดือนมิถุนายน 2565 ดังน้ี  

1. ดา้นการวางแผนกําลังคน 

 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1 การเกลี่ย
อัตรากําลัง
ข้าราชการครู
และบุคลากร        
ทางการศึกษา 

  1. วิเคราะห์จํานวนอัตรากําลังตาม
เกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กําหนด โดยใช้ข้อมูล 
ณ วันที่ 10 มิ.ย. ของทุกปี นําเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กําหนด 
 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   4. เสนอ อกศจ. และ กศจ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
5. แจ้งสถานศกึษาและงานที่เก่ียวข้อง 
6. รายงาน สพฐ. เพ่ือทราบ 
 

เชิงปริมาณ 
พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลัง 

สายงานการสอน (ตําแหน่ง
ว่าง) ที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนด
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด จํานวน 13 อัตรา    
เชิงคณุภาพ 
- สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

สามารถบริหารอัตรากําลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาที่ขาด
อัตรากําลังข้าราชการครู
สามารถแก้ปัญหาได้ระดับ
หน่ึง 

1. คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 603/2564 ลว. 15 
ต.ค. 2564 
(คําสั่งตัดโอนตําแหน่งฯ) 
2. คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 56/2565 สั่ง ณ ลว. 
26 ม.ค. 2565 
(คําสั่งตัดโอนตําแหน่งฯ) 
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เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.2 การเกลี่ย      
อัตรากําลัง          
พนักงานราชการ  
ตําแหน่งครูผู้สอน 

1.2 การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน 
   1. จัดทําข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเกลี่ยอัตรา 
กําลังพนักงานราชการ ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังฯ  
   3. นัดประชุมคณะกรรมการ   
บริหารอัตรากําลังฯ  
   4. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
อัตรากําลัง เพ่ือพิจารณาเกลี่ย
อัตรากําลัง ตามแนวทาง ที่ สพฐ.
กําหนด  
   5. สรุปผลการพิจารณาเกลี่ย
อัตรากําลังพนักงานราชการ  
ตําแหน่งครูผู้สอน 
   6. แจ้งคําสั่งเกลี่ยอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ให้
สถานศึกษา และงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
ทราบและดําเนินการต่อไป   

เชิงปริมาณ 
    พิจารณาเกลี่ย
อัตรากําลังพนักงานราชการ 
ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน  
1 อัตรา 
 
เชิงคณุภาพ 
   1. การดําเนินการเป็นไป
ตามแนวทางที่ สพฐ.กําหนด 
   2. ไม่มีปัญหาการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ใด ๆ  
   3. การบริหารจัดการ
อัตรากําลังพนักงานราชการ 
ตําแหน่งครูผู้สอน เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ  

4. การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  

- คําสั่ง สพม.พลอต        
ที่ 361/2564  
ลว. 21 ธ.ค. 2564       
(แต่งต้ังคณะกรรมฯ) 
- คําสั่ง สพม.พลอต        
เรื่อง เกลี่ยอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  
ตําแหน่งครูผู้สอน           
ที่ 369/2564             
ลว. 28 ธ.ค. 2564 

1.3 การจัดทํา
ปริมาณงาน
สถานศึกษา
ประกอบการ
วางแผน
อัตรากําลังครู
ของสถานศึกษา 
ข้อมูลจํานวน
นักเรียน ณ วันที่   
10 พ.ย. 2564 
 

  1. ประสานขอข้อมูลนักเรยีน          
จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 
 2. นําข้อมูลจาํนวนเรียนมาจัดทํา
ข้อมูลตามแบบปริมาณงานสถานศึกษา 
ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. กําหนด 
3. แจ้งงานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง 
เพ่ือทราบ 
 

เชิงปริมาณ 
   1. ได้ข้อมูลนักเรียน ณ 
วันที่  10 พ.ย. 2564 เพ่ือ
จัดทําข้อมูล 
   2. ได้ข้อมูลปริมาณงาน
สถานศึกษาประกอบการ
วางแผนอัตรากําลังครู          
ของสถานศึกษา (ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 
 พ.ย. 2564) 
เชิงคณุภาพ 
 - มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการบริหารอัตรา 
กําลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บันทึกข้อความ              
ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2564 
พร้อมข้อมูลจํานวน
นักเรียน ณ วันที่ 10 
พ.ย. 2564 จากกลุ่ม 
ICT และแบบปริมาณงาน
สถานศึกษาประกอบการ
วางแผนอัตรากําลังของ
สถานศึกษา 
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เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.4 การจัดสรร
อัตราข้าราชการ
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา  
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ         
พ.ศ. 2564 
 

   1. สพฐ.แจง้จัดสรรอัตราข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบ 
ประมาณ 
   2. ดําเนินการตรวจสอบอัตรากําลัง
ที่ได้รับจัดสรร 
   3. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองจัดสรรอัตรากําลัง 
   4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรร และ
ดําเนินการตามที ่ก.ค.ศ.กําหนด 
   5. เสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา
เห็นชอบและอนุมัติ 
   6. รายงานข้อมูลการจัดสรรตาม
แบบรายงานที่ สพฐ.กําหนด 
(คปร.รวม/คปร.เกลี่ย) 
   7. ออกคําสั่งกําหนดตําแหน่งกรณี 
ที่ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน 

เชิงปริมาณ 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ได้รับจัดสรร จาํนวน         
41 อัตรา ดังน้ี 

- ตําแหน่งผู้บรหิารถาน
ศึกษา จํานวน 6 อัตรา 

- ตําแหน่งครูผูส้อน          
สําหรับบรรจุโครงการผลิต 
ครูพัฒนาท้องถิ่น จํานวน  
33 อัตรา 

- ตําแหน่งครูผูส้อน สําหรับ
บรรจุโครงการ สควค.          
จํานวน 2 อัตรา                 
 

เชิงคณุภาพ 
   1. การดําเนินการเป็นไป
ตามแนวทางที่ สพฐ.กําหนด 
   2. ไม่มีปัญหาการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ใด ๆ  
   3. การบริหารจัดการ
อัตรากําลัง เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ  

4. การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ  

- หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04009/ว 4784 
ลว. 29 ต.ค. 2564      
(สพฐ.แจ้ง)   
- คําสั่ง สพม.พลอต        
ที่ 338/2564  
ลว. 8 พ.ย. 2564         
(แต่งต้ังคณะกรรมฯ) 
- - คําสั่ง สพม.พลอต      
ที่ 601/2564  
ลว. 15 ต.ค. 2564       

1.5 การปรับปรุง
การกําหนด
ตําแหน่ง
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. สํารวจและตรวจสอบตําแหน่งว่างที่
จะขอปรับปรุงตําแหน่ง 
2.2 เสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดให้ความ
เห็นชอบและ ก.ศ.จ.จังหวัดอนุมัติ 
ผลการดําเนนิงาน 
1. ปรับปรุงตําแหน่งจากครูผูช่้วยเป็น
ครู จํานวน 35 ราย 
2. ปรับปรุงตําแหน่งจากครูเป็นครู
ผู้ช่วย จํานวน 19 ราย 

เชิงปริมาณ 
- ปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง
สายงานการสอนว่างเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนดเป็น
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ในสถานศึกษา
เดิม จํานวน 4 อัตรา 
เชิงคณุภาพ 
 - การบริหารจัดการ
อัตรากําลัง เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ  

- คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก  
ที่ 59/2565 ลว. 26  
ม.ค. 2565 
- คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก  
ที่ 339/2565 ลว. 31 
พ.ค. 2565 
- คําสั่ง ศธจ.อุตรดิตถ์  
ที่ 149/2565 ลว. 1  
มิ.ย. 2565 
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2. ดา้นการสรรหาคนด ีคนเก่ง เพื่อปฏบิตังิานตามภารกจิของหน่วยงาน 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1 การย้าย
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตาม ว 18/2563 
  2. นําเสนอตําแหน่งว่างของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก     
ขออนุมัติกําหนดสัดส่วน ต่อ กศจ. 
  3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์
ขอย้ายส่งคําร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
พร้อมคําช้ีแจงในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพจิารณาตามองค์ประกอบฯ
และตัวช้ีวัดฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน  
ทางช่องทางตามที่กําหนด 
  4. รับคําร้องขอย้ายตามวันที่กําหนด   
  5. ตรวจคุณสมบัติของผู้ขอย้าย    
ทุกราย ตามคุณสมบัติที่กําหนด 
  6. จัดทําข้อมูลของผู้ขอย้าย เพ่ือขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ที่กําหนด เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ อกศจ. และ กศจ. 
8. นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดทําตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการประเมินศักยภาพและ
เชิญประชุมฯประเมิน เพ่ือนําเสนอ 
อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
เพ่ือขออนุมัติ กศจ.ต่อไป 
   8. จัดทําบัญชีรายละเอียดข้อมูลของ
คณะทํางาน เพ่ือประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้ขอย้าย ของคณะกรรมการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ฯที่กําหนด 
 
 

เชิงปริมาณ 
พิจารณาย้ายผู้อํานวยการ

สถานศึกษา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 1 ราย 
   เชิงคณุภาพ 
   1. การดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 
   2. ไม่มีปัญหาการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ใด ๆ  
   3. เกิดความเป็นธรรม  
เสมอภาค ในทกุระดับ 
   4. การบริหารจัดการ
อัตรากําลัง เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ  
  5. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง     
เกิดความพึงพอใจในการ
ได้รับผู้บริหารสถานศึกษา
น้ัน ๆ 

6. การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- คําสั่ง ศธจ. พิษณุโลก  
ที่ 54/2565 ลว. 26   
ม.ค. 2565  
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เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1 การย้าย
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย (ต่อ) 
 

 9. จัดทําบัญชีรายละเอียดการ
ประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายของ
คณะกรรมการประเมิน เพ่ือนําเสนอ 
อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
เพ่ือขออนุมัติ กศจ.    
   10. จัดทําบัญชีรายละเอียด
ประกอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังย้าย 
  11. แจ้งผู้เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 
  12. ทําหนังสือส่งตัว และรายงาน
การรายงานตัวให้ผู้เกี่ยวข้อง 

  

2.2 การย้าย
ข้าราชการครู 
กรณีปกติ 
ประจําปี  
พ.ศ.2565   
รอบที่ 1 
 

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด โดยยึดตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที ่
28 ธันวาคม 2559 และหนังสือ 
สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 5562 
ลว. 2 ธันวาคม 2564 โดย
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
  (1) แจ้งงานอัตราสํารวจ ตรวจสอบ 
ตําแหน่งว่าง ตําแหน่งครู พรอ้มความ
ต้องการวิชาเอก และขาดตาม
มาตรฐานวิชาเอก เพ่ือประกาศรับย้าย
ครู ประจําปี พ.ศ. 2565 
  (2) แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพร้อม
กําหนดการตามปฏิทินการย้ายครู ที ่
สพฐ. กําหนด พร้อมทั้งรายละเอียด
ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้ายที ่ก.ค.ศ. กําหนด ใหกั้บ
ข้าราชการครูทั้งภายในเขตพ้ืนที่ และ
นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือย่ืนความ
ประสงค์ขอย้ายประจําปี พ.ศ. 2565 
  (3) รบัคําร้องขอย้าย  ตรวจสอบ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตามหลักฐานเอกสารที่
ประกอบคําร้องขอย้าย แล้วดําเนินการ
ดังน้ี 
 

เชิงปริมาณ 
      มีข้าราชการครขูอย้ายมา
ดํารงตําแหน่งทีโ่รงเรียนใน
สังกัด โดยเป็น ผู้ขอย้ายมา
ดํารงตําแหน่งทีโ่รงเรียน     
ในจังหวัดพิษณโุลก และ
อุตรดิตถ์ ทั้งภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและจากต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา จํานวน 
213 ราย  ดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลการย้าย ในรอบที ่1 
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2565 
จนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 
พิจารณาย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู ในตําแหน่งว่าง 
 (1) จังหวัดพิษณุโลก  
- ย้ายกรณีปกติ  
  จํานวน  12  ราย 
- ย้ายกรณีสับเปลี่ยน 
  จํานวน  1 คู ่2 ราย 
(2) จังหวัดอุตรดิตถ์  
ไม่สามารถพิจารณารับย้าย
ได้ เน่ืองจากเป็นตําแหน่ง
ว่างในสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังเกินเกณฑ์ 
 

- คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก 
ที่ 166/2565 ลว. 15 
มี.ค. 2565 
- คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก 
ที่ 169/2565 ลว. 15 
มี.ค. 2565 
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เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2 การย้าย
ข้าราชการครู 
กรณีปกติ 
ประจําปี  
พ.ศ.2565   
รอบที่ 1 (ต่อ) 
 

    -  แยกคําร้องขอย้ายเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่ และ กลุ่ม
ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    - กรณีคํารอ้งขอย้ายไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา แยก คัด จัดเรียงเพ่ือ
ส่งไปเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ให้ทันตาม
ปฏิทินที่ สพฐ.กําหนด  
    - กรณีคํารอ้งขอย้ายมาดํารง 
ภายในเขตพ้ืนที่ จัดเรียง แยกประเภท 
คําร้องขอย้าย ของข้าราชการครูที่ระบุ
ขอย้ายมาดํารงตําแหน่ง ใน
สถานศึกษาสังกัด สพม พล อต โดย
เรียงคําร้องขอย้ายเป็นรายโรงเรียน  
 (4) จัดทํารายละเอียดข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริงที่ผู้ขอย้ายแสดงตามคําร้อง
ขอย้ายและเอกสารประกอบการ
พิจารณา โดยแยกเป็นรายโรงเรียน 
(5) จัดส่งคํารอ้งขอย้ายฯ ให้โรงเรียน
ในสังกัด เพื่อขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุขอย้ายไป
ดํารงตําแหน่ง โดยดําเนินการเฉพาะคํา
ร้องขอย้ายที่ย่ืนไว้ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กําหนดให้ในแต่ละปี และจะไม่รับคํา
ร้องขอย้ายเพ่ิมเติมหากพ้นกําหนดตาม
ปฏิทินที่ สพฐ.กําหนด  
(6) สํารวจความต้องการข้าราชการครู
ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดและจําเป็นตาม
มาตรฐานวิชาเอก ที่ สพฐ.กําหนดให้
สถานศึกษาควรมี เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 
(7) เมื่อสถานศึกษาส่งเอกสารการย้าย
พร้อมความเห็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา กลับมายัง สพม. พลอต 
แล้วจัดเรียงลําดับโรงเรียนตามงาน 
สารบรรณเพ่ือความสะดวกในการ
ค้นหา พร้อมจดัทําสารบัญไว้ด้วย 
หากโรงเรียนใดยังไม่ส่งข้อมูลกลับ 

เชิงคณุภาพ 
  1. การดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ. ที ่ก.ค.ศ.
กําหนด 
2. การดําเนินการเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ชัดเจน   
ทันตามกําหนดระยะเวลา 
3. สถานศึกษาสามารถได้
ข้าราชการครูครบถ้วน   
ตรงตามความจําเป็น และ
ขาดวิชาเอกตามมาตรฐาน 
วิชาเอกท่ีกําหนด 
4. สถานศกึษามีข้าราชการครู
ไปปฏิบัติการสอนได้ทันตาม
กําหนด  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
เพ่ิมขึ้น 
5. การเรียกบรรจุและ
แต่งต้ังข้าราชการครูทําได้
รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ
ของสถานศึกษาและเกิด
ประโยชน์กับการจัดการ
เรียนการสอน จากการ
ประสานงานกับศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. ไม่มีปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใด ๆ  เก่ียวกับการ
ดําเนินการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู 
8. เกิดความเป็นธรรม  
เสมอภาค ในทกุระดับ 
สามารถตรวจสอบได้ 
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เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2 การย้าย
ข้าราชการครู 
กรณีปกติ 
ประจําปี  
พ.ศ.2565   
รอบที่ 1 (ต่อ) 
 

ให้ติดตามเน่ืองจากต้องนําไปเป็น
ข้อมูลในการประเมินตามองค์ประกอบ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
(8) นําเสนอขอ้มูลของผู้ขอย้ายที่ย่ืน 
คําร้องขอย้ายทุกราย ต่อ ผอ.สพม.  
พลอต เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการฯ
พร้อมนัดประชุมเพ่ือจัดทําข้อมูล
รายละเอียดพ้ืนฐานต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 
(9) จัดทํารายละเอียด ข้อมูล ผู้ขอย้าย
ทุกราย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้คณะ
กรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองการย้าย ตามแบบที่กําหนด
ตามคู่มือการดําเนินการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู  
(10) สํารวจ ตรวจสอบ และขออัตรา
ตําแหน่งว่าง ตําแหน่งครู กับงาน
อัตรากําลังอีกครั้ง เน่ืองจากมี 
ตําแหน่งว่างเพ่ิมเติมหลังประกาศ 
รับย้ายได้อีก  
(11) เชิญคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งที่
ได้รับการแต่งต้ัง ประชุมปฏิบัติการ
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทําข้อมูล 
ของผู้ขอย้าย  
(12) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  
(13) ให้คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งที่
ได้รับการแต่งต้ัง ตรวจสอบ จัดทํา
ข้อมูลของผู้ขอย้ายทุกราย ตามตัวช้ีวัด
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

9. ผู้บริหารสถานศึกษา  
เกิดความพึงพอใจในผล  
การดําเนินการย้าย 
10. การบริหารจัดการ
อัตรากําลัง เป็นไปอย่าง    
มีคุณภาพ 
11. มีบุคลากรที่เหมาะสม
ให้กับสถานศึกษาที่ว่าง  
เพ่ือบริหารจัดการศึกษา   
ให้มีประสทิธิภาพ 
12. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เกิดความพึงพอใจในการ
ได้รับครูในสถานศึกษานั้น ๆ 
13 การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
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เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2 การย้าย
ข้าราชการครู 
กรณีปกติ 
ประจําปี  
พ.ศ.2565   
รอบที่ 1 (ต่อ) 
 

 14) จัดทําบัญชีรายละเอียดคะแนน
ประเมินตามองค์ประกอบการพิจารณา
ย้ายของข้าราชการครูทุกราย และ
บัญชีรายละเอียดผลการประเมินแยก
ตามวิชาเอก ของสถานศึกษาที่มี
ตําแหน่งว่าง ประกอบกับมีความ
ต้องการ จําเป็น และขาดตาม
มาตรฐานวิชาเอก ของ สพม.พลอต 
เพ่ือเสนอคณะทํางานฯ  อกศจ. และ 
กศจ. ตามลําดับ  
(15) เมื่อ มติ กศจ. พิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการ
ครูแล้วจัดทําบัญชีรายละเอียดคําสั่ง
ย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูฯ เพ่ือ
นําเสนอให้ผู้มอํีานาจตามมาตรา 53 
ออกคําสั่งฯ  
(16) เมื่อได้รับคําสั่งแต่งต้ังย้าย
ข้าราชการครู แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ
และดําเนินการตามระเบียบ 

  

2.3 การย้าย 
ศึกษานิเทศก์ 

  กรณีรับย้าย/รับโอนศึกษานิเทศก์   
ต่างเขตพ้ืนที่มาดํารงตําแหน่งในสังกัด  
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
   - สํารวจตําแหน่งว่างกับงานอัตรา 
กําลัง และขอใช้ตําแหน่งว่างกับ กศจ. 
ตามระเบียบฯ 
  - แจ้งกลุม่นิเทศฯ สํารวจความ
ต้องการศึกษานิเทศก์ ตามความขาด
ของกลุ่มสาระวิชาเอกต่าง ๆ 
  - ประกาศรับย้าย/รับโอน  
  - รับคําร้องขอย้าย/ขอโอน และ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  - บันทึกเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
พิจารณาข้อมูล 
  - ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการ 
พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เชิงปริมาณ 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจารณา 
- รับย้ายได้จํานวน 1 ราย 
- รับโอนได้จํานวน 1 ราย  
    
เชิงคณุภาพ 
   - สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สามารถ 
บริหารจัดการอัตรากําลังได้ 
  - ช่วยลดปัญหาการขาด
อัตรากําลังศึกษานิเทศก์ได้
ในระดับหน่ึง 

 

 - คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 38/2565 ลว. 26 
ม.ค. 2565 
 - คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 247/2565 ลว. 26 
เม.ย. 2565 

 

 



๙ 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.3 การย้าย 
ศึกษานิเทศก์(ต่อ) 
 

  - ส่งข้อมูลรายละเอียดตามตัวช้ีวัด
รายละเอียดการย้ายศึกษานิเทศก์    
ให้ ศธจ.พิษณุโลก พิจารณาต่อไป 
  - ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ออก
คําสั่งแต่งต้ังย้ายศึกษานิเทศก์ 
  - แจ้งผู้เก่ียวข้อง เพ่ือทราบและ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
- ลงทะเบียนคมุที่เก่ียวข้อง 

  

2.4 การคัดเลอืก
บุคลากรทาง
ศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) 
เพ่ือแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง
บุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ 
 

1. สํารวจและตรวจสอบตําแหน่งว่าง 
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชํานาญ
การพิเศษเพ่ือขออนุมัติใช้ตําแหน่งต่อ 
อกศจ.และ กศจ. เพ่ือดําเนินการ
คัดเลือก 
 2. จัดทําระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ
เสนอขออนุมัติใช้ตําแหน่งว่าง เพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 3. ประชาสัมพันธ์ประกาศตําแหน่ง
ว่างเพ่ือคัดเลือก กําหนดปฏิทินการ
ดําเนินการจนจบทุกขั้นตอน พร้อม
แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและ
เกณฑ์การตัดสินโดยแนบรายละเอียด
องค์ประกอบการพิจารณาที่ กศจ.
กําหนด พร้อมประกาศ ภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
4. ผู้สมัครคัดเลือกส่งเอกสารท่ีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ศธจ.พิษณโุลก 
 5. ตรวจสอบคุณสมบัติผูส้มคัร
คัดเลือก 
 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการ
คัดเลือกฯ 
7. ดําเนินการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการตามที่ประกาศรับสมัคร
กําหนดไว้ 

เชิงปริมาณ 
ได้ผลการคัดเลอืกเพ่ือเลื่อน

และแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น 
จํานวน 3 ราย ซึ่งอยู่ระหว่าง 
รอการแต่งต้ัง 

 
เชิงคณุภาพ 
- ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา  
๓๘ ค.(๒) ในสงักัดมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  - สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการบริหารจัดการ
อัตรากําลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - การดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 
  - ไม่มีปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใด ๆ  

 

- ประกาศรับสมัคร
คัดเลือก ฯ    
- ประกาศ ศธจ.พิษณุโลก 
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกฯ  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก 
- ประกาศผลการคัดเลือก 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 
- คําสั่งแต่งต้ังให้รักษาการ
  ในตําแหน่ง  
- บันทึกส่งผลงาน 
 

 

 

 



๑๐ 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.4 การคัดเลอืก
บุคลากรทาง
ศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) 
เพ่ือแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง
บุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
ตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ 
 (ต่อ) 
 

  8. ประกาศผลการคัดเลือก รายช่ือ 
ผลงานและข้อเสนอแนวคิดพัฒนางาน 
พร้อมแจ้งให้สง่ผลงาน ภายใน 6เดือน 
นับจากวันที่ได้รับทราบประกาศ ฯ 
  9. นําเสนอ อกศจ.และ กศจ. เพ่ือ
อนุมัติผลการคดัเลือก  
  10. รับผลงานของผู้ได้รับการ
คัดเลือก  
  11. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศ
ที่ กศจ.พิษณุโลก กําหนด 
  12. นําเสนอ อกศจ. และ กศจ.  
เพ่ือขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน และขออนุมติัเป็น
หลักการ ในการเล่ือนและแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ผ่านเรียบร้อยแล้ว 
  13. จัดทําบัญชีรายละเอียดประกอบ
การจัดทําคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  14. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
จัดทําคําสั่งเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  15. แจ้งผู้เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

  

2.5 การเปลี่ยน
ตําแหน่ง การย้าย 
และการโอน
ข้าราชการครูฯ 
และการย้าย
ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไป
บรรจุและแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง 
บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน38ค(2) 

  1. สํารวจและตรวจสอบตําแหน่งว่าง 
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือขออนุมัติใช้
ตําแหน่งต่อ อกศจ.และ กศจ. เพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือก 
  2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม
เพ่ือเสนอขออนุมัติใช้ตําแหน่งว่าง  
  3. ประชาสมัพันธ์ประกาศตําแหน่ง
ว่างเพ่ือคัดเลือก กําหนดปฏิทินการ
ดําเนินการจนจบทุกขั้นตอน พร้อม
แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก 

เชิงปริมาณ 
ได้ผลการคัดเลอืกเพ่ือย้าย

และแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒)  
จํานวน 5 ราย  

 - คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 669/2564 ลว. 29 
ธ.ค. 2564 
 - คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 837/2564 ลว. 21 
ธ.ค. 2564 
- คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 114/2565 ลว. 23 
ก.พ. 2565 
 

 



๑๑ 
 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.5 การเปลี่ยน
ตําแหน่ง การย้าย 
และการโอน
ข้าราชการครูฯ 
และการย้าย
ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ไป
บรรจุและแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่ง 
บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38ค(2) 
(ต่อ) 
 

และเกณฑ์การตัดสินโดยแนบ
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา
ที่ กศจ.กําหนด พร้อมประกาศ ภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  4. ผู้สมคัรคดัเลือกส่งเอกสารท่ีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ศธจ.พิษณโุลก 
   5. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
คัดเลือก 
   6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับ
การคัดเลือกฯ 
  7. ดําเนินการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการตามที่ประกาศรับสมัคร
กําหนดไว้ 
  8. ประกาศผลการคัดเลือก  
  9. นําเสนอ อกศจ.และ กศจ. เพ่ือ
อนุมัติผลการคดัเลือก  
  10. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
แต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก 
  11. แจ้งผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
 

เชิงคณุภาพ 
- ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัด   
มีขวัญและกําลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  - สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการบริหารจัดการ
อัตรากําลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - การดําเนินการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 
  - ไม่มีปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใด ๆ  

 

 

 

3. ดา้นการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
3.1 การสรรหา
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตําแหน่งครูผู้สอน
ภาษาจีน ใน
โรงเรียนคุณภาพ 
และโรงเรียนทีม่ี 
ความต้องการ
จําเป็นพิเศษ  
 
 

  1. สพฐ. แจง้จัดสรรอัตราครูสอน
ภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ และ
โรงเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
พร้อมแจ้งแนวทางการจัดจ้างครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ ให้ สพท.เพ่ือถอืปฏิบัติ
และดําเนินการ 
  2. สพฐ. จัดสรรงบประมาณฯ    
เพ่ือเป็นค่าจ้างครูสอนภาษาจีน ใน
โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ 
 

เชิงปริมาณ 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตําแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 
จํานวน  3  ราย 
 
 

- ประกาศรับสมัครฯ
- คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก 
- ประกาศผลการคัดเลือก

 



๑๒ 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
3.1 การสรรหา
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตําแหน่งครูผู้สอน
ภาษาจีน ใน
โรงเรียนคุณภาพ 
และโรงเรียนทีม่ี 
ความต้องการ
จําเป็นพิเศษ 
(ต่อ) 
 
 

  3. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางการดําเนินการที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การดําเนินการถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
  4. จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตําแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน 
  5. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ    
โดยทั่วกัน พร้อมแจ้งรายละเอียดใน
การดําเนินการทุกขั้นตอน 
  6. แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  7. รับสมัครผู้แสดงความประสงค์ที่
จะสมัครเข้ารบัการคัดเลือก ผู้ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศฯ 
  8. คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 9. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การคัดเลือก 
 10. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกและทีเ่ก่ียวข้อง 
 11. ดําเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
ประกาศรับสมคัรฯ ตามแนวทางที่ 
สพฐ.กําหนด 
 12. ประกาศผลการคัดเลือก 
 13. จัดทําสญัญาจ้างและเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ 
 14. แจ้งผู้เก่ียวข้อง และ รายงาน 
สพฐ.เพ่ือทราบต่อไป 

เชิงคณุภาพ 
  - สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ์  
ได้รับบุคลากรให้ทําหน้าที่
เป็นผู้สอนภาษาจีน ใน
โรงเรียนคุณภาพ และ
โรงเรียนที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอัตรา 
  - นักเรียนได้รับการเรียนรู้
จากครูผู้สอนภาษาจีน ที่มี
ความรู้ความสามารถทาง
ภาษาจีนโดยตรง 
  -  ไมม่ีปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใด ๆ  
  -. การบริหารจัดการอัตรา 
กําลัง เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
  - นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง     
เกิดความพึงพอใจ 
 - การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3.2 การบรรจุ 
และแต่งต้ังผู้
ได้รับการคัดเลือก
ให้ดํารงตําแหน่ง
บุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2)  

1. สงวนตําแหน่งว่างตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ไว้เพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือก  
2. รายงานตําแหน่งว่างดังกล่าวไปยัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เชิงปริมาณ 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา   
38 ค.(2) จํานวน  1  ราย 

 

 - คําสั่ง ศธจ.พิษณุโลก   
ที่ 733/2564 ลว. 23
พ.ย. 2564 
 

 



๑๓ 
 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบรรจุ 
และแต่งต้ังผู้
ได้รับการคัดเลือก
ให้ดํารงตําแหน่ง
บุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) 
(ต่อ) 
 
 

เพ่ือขออนุมัติต่อ กศจ. ดําเนินการ
คัดเลือกตามปฏิทิน ที ่สพฐ.กําหนด  
3. เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 
ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ดําเนินการ
สั่งแต่งต้ัง  
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพ่ือ
บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
5. แจ้งผู้เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 

เชิงคณุภาพ 
  - สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ์  
ได้รับบุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามกรอบอัตรา 
กําลัง ช่วยให้การบริหาร
จัดการอัตรากําหลังเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -  ไมม่ีปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใด ๆ  
- การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3.3 การบรรจุ
และแต่งต้ัง
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย  
 

1. รายงานข้อมูลตําแหน่งว่างและ 
สาขาวิชาเอกตามความต้องการจําเป็น
ของสถานศึกษาไปยังสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใช้ในการ
สอบแข่งขัน/คัดเลือกพร้อมรับรอง
ความถูกต้อง  
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศรับสมคัรสอบแข่งขัน/คัดเลือก 
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ดําเนินการสอบ/คัดเลือก  
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีคําสั่ง
บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้/ผู้
ผ่านการคัดเลือก และส่งตัวผู้ได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังมายังสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์  
5. รับรายงานตัวข้าราชการครูฯ 
ปฐมนิเทศ จัดทําทะเบียนประวัติและ
เอกสารที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  
6. จัดทําหนังสือส่งตัวไปสถานีตํารวจ
ในท้องที่เพ่ือตรวจสอบประวัติฯ 
7. จัดทําหนังสือส่งตัว ไปปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง และแจ้งกลุ่มงานที่
เก่ียวข้องทราบ  

เชิงปริมาณ 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  
เข้ารับราชการในตําแหน่งครู
ผู้ช่วย ดังน้ี 
 - ผู้สอบแข่งขนัได้  
   จํานวน   ราย 
 - ผู้ผ่านการคัดเลือก  
   จํานวน   ราย 
เชิงคณุภาพ 

  - สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ์  
มีการบริหารจัดการอัตรา 
กําลังข้าราชการครูฯเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    -  ไม่มีปัญหาการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ใด ๆ   
  - นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง     
เกิดความพึงพอใจ 

 - การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- คําสั่งบรรจุและแต่งต้ัง
ผู้สอบแข่งขันได้  
- คําสั่งบรรจุและแต่งต้ัง  
ผู้ผ่านการคัดเลือก 



๑๔ 
 

4. ดา้นการสรา้งทางกา้วหนา้ในสายอาชพี 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
4.1 การขอมี
วิทยฐานะ 
ชํานาญการ  
ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ 
หนังสือสานักงาน 
ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/
ว17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552  
 
 

ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 สําหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
  ๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมิน   
ย่ืนคําขอและเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นและหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวม
แบบคําขอและเอกสารส่งกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง 
โดยส่งคําขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
จํานวน ๔ ชุด  
  2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจ
รับหนังสือคําขอของผู้ขอรับการ
ประเมินจากโรงเรียนต้นสังกัด 
ลงทะเบียนรับเรื่องคําขอตามลําดับ
วันที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับ
เรื่อง และดําเนินการตามลําดับ กรณี
เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส่งคําขอ
คืนต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน 
   3. สํานักงานเขตฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
และเสนอรายช่ือคณะกรรมการ
ประเมินโดยนําเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
   4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ ด้านที่ 
1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
   5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แจ้ง
สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และ
กรรมการคนที ่2 และคนที ่3 เพ่ือ
ดําเนินการประเมิน 

เชิงปริมาณ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผู้ย่ืน
คําขอรับการประเมินวิทย
ฐานะชํานาญการ จํานวน 
36 ราย 
 - อนุมัติและแต่งต้ังให้มี
วิทยฐานะชํานาญการ  
จํานวน 16 ราย 
อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
จํานวน  20  ราย 

 
เชิงคณุภาพ 
-ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดมี
ศักยภาพ และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
  -  ไมม่ีปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใด ๆ   
 - นักเรียน คร ูผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง     
เกิดความพึงพอใจ 
 - การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- คําสั่งใหข้้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะ 
ชํานาญการ 
 

 



๑๕ 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
4.1 การขอมี
วิทยฐานะ 
ชํานาญการ  
ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ 
หนังสือสานักงาน 
ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/
ว17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 
(ต่อ)  
 
 

   6. คณะกรรมการประเมิน ประเมิน
ผู้ย่ืนคําขอจากเอกสารหลักฐาน 
รวมทั้งการปฏิบัติจริง ณ หน่วยงานต้น
สังกัด ตามหลกัเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด/สรุปรายงานผลการประเมิน
ทั้ง 3 ด้าน แจง้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือดําเนินการ
แต่งต้ังกรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
8. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แจ้ง
คําสั่งแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะชํานาญการ
ให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

  

4.2 การขอมี
วิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ 
หนังสือสานักงาน 
ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/
ว17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 
 

๑. ใหผู้้ประสงค์ขอรับการประเมินย่ืน
คําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดย
ส่งคําขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับถึงสํานักงานเขตฯ 
๒. สํานักงานเขตฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
และนําเสนอ กศจ.จังหวัดพิจารณาต้ัง
คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมนิด้านที่ 
๑ และด้านที่ ๒ กรณผีลการประเมิน
ทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
และ กศจ.พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่าน
การประเมินทั้ง ๒ ด้าน ใหส้าํนักงาน
เขตฯ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) 
ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ ดําเนินการ
ต่อไป  
- กรณผีลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ กศจ.
พิจารณาอนุมัติ 

เชิงปริมาณ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผู้ย่ืน
คําขอรับการประเมินวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ ดังน้ี  
๑. วิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษย่ืนคําขอ จํานวน  
10 ราย 
- ไม่ได้ได้รับอนุมัติ จํานวน 
1 ราย 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ผลงาน จํานวน 9 ราย 
2. วิทยฐานะรอง
ผู้อํานวยการชํานาญการ
พิเศษ ย่ืนคําขอ 2 ราย  
- ได้รับอนุมัติและแต่งต้ัง 
จํานวน ๑ ราย 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุง
จํานวน 1 ราย  

- คําสั่งใหข้้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ 

 



๑๖ 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
4.2 การขอมี
วิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ 
หนังสือสานักงาน 
ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/
ว17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 
(ต่อ)  
 
 

   - กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓    
ไม่ผ่านเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ 
กศจ.พิจารณาไม่อนุมัติ และให้
สํานักงานเขตฯแจ้งผลการพิจารณา
และข้อสังเกตของคณะกรรมการให้
สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ  
- กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณา
แล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุง และ กศจ.
มีมติให้ปรับปรุง ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด เมื่อผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงแล้ว ให้สํานักงานเขตฯ เสนอ 
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจ
และประเมินต่อไป 
-การแต่งต้ังเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  กรณี กศจ.มีมติ
อนุมัติ และผูข้อรับการประเมินผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว ให้ผู้มี
อํานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งต้ังเป็น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 

3. วิทยฐานะศกึษานิเทศก์
ชํานาญการพิเศษ ย่ืนคําขอ 
จํานวน ๒ ราย 
- ได้รับอนุมัติและแต่งต้ัง 
จํานวน ๑ ราย 
- อยู่ระหว่างดําเนินการอ่าน
ผลงาน จํานวน ๑ ราย  
 
เชิงคณุภาพ 
-ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดมี
ศักยภาพ และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
  -  ไมม่ีปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใด ๆ   
 - นักเรียน คร ูผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง     
เกิดความพึงพอใจ 

 - การบริหารจัดการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของ สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

5. ดา้นการพฒันาบคุลากร 
 

เรื่อง วิธีดําเนนิการ ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1 วิเคราะหแ์ละ 
วางแผนการพฒันา
บคุลากร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภายใต้สถานการณ์การแพร่
เช้ือไวรัสโคโรนา-2019 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้
วิเคราะห์รูปแบบและกําหนด
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และสามารถพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจําเป็น 
เช่ือมโยงกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ใน
รูปแบบที่เหมาะสม โดยมีการวาง
แผนการดําเนินการ ดังน้ี 
    1. สํารวจความต้องการ
บุคลากร ด้านเน้ือหา เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร โดยจัดทําแบบสํารวจ
ความต้องการรูปแบบออนไลน์ 
(Google Form) 
 2. วางแผนรูปแบบการอบรม 
และกําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน 
 3. ประสานงานวิทยากร 
กําหนดรายละเอียดเน้ือหา
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร 
 
5.2 การดาํเนนิการจัดอบรม 
      เมื่อวิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จึง
ดําเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร
ในหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี 
  
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 1) วิเคราะห์ปัญหา/
ข้อจํากัดปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด สพม.
พลอต 
 2) สํารวจข้อมลู ความ
ต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้ารราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 
     เชิงคณุภาพ 
 - สพม.พลอต มีข้อมูล
ปัญหา และความต้องการ
การพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในสักกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการ 
- แบบสํารวจความต้องการ 
- สรุปผลการสาํรวจความ
ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

เรื่อง วิธีดําเนนิการ ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2.1) อบรมพฒันา
ข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา 
ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตําแหนง่ 
ตามข้อตกลงในการ
พฒันางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2) พฒันาศกัยภาพ
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา กิจกรรม สร้าง
วินัย ใฝก่ารออม ปลอด
หนี้สนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เมื่อวันที ่7 ธันวาคม 2564 
จัดอบรมออนไลน์พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตําแหน่ง ตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : 
PA) ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตําแหน่งตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : 
PA) ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ เพ่ือ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 จัดอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ รวมถึง
ผู้ที่มีความสนใจมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเงิน สามรถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต และ
เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้าน
การเงินและหน้ีสิน  
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรในสงักัด  
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
รวมจํานวน 13 ราย และ
บุคลากรในหน่วยงาน
การศึกษาใกล้เคียง จํานวน 
87 ราย รวมจาํนวนทั้งสิ้น 
99 ราย เข้ารว่มการอบรม 
 เชิงคณุภาพ 
  - ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตําแหน่งตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สามารถนําไปปรับใช้ได้อยู่
ในระดับมาก และมากทีสุ่ด 
รวมกันไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 80 
 
เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 80 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
บรรจุใหม ่(กลุม่อายุ
ราชการ 1-5 ปี) มีความรู้
ด้านการเงิน การออมใน
ระดับมาก ถึงมากที่สุด 
 2. ร้อยละ 80 ข้ารการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจด้านการเงิน 
การออม สามารถนําไป
ปรับใช้ในการดํารงชีวิตได้ 
และเกิดความตระหนักถึง

- รายละเอียดกิจกรรมฯ 
- หนังสือเชิญประชุม/ตาราง
การประชุม/แบบตอบรับ 
- เล่มสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายละเอียดกิจกรรมฯ 
- เล่มสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 



๑๙ 
 

เรื่อง วิธีดําเนนิการ ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.2.3) กิจกรรมบริการ
ความรู้ถึงมือคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      สืบเน่ืองจากผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ได้ออกตรวจเย่ียมโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน และทราบ
ปัญหา ความต้องการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรใน
สังกัด จึงมีดําริให้มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการขอรับ
บริการในกลุ่มงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงแนว
ปฏิบัติในการขอรับบริการในเร่ือง
ต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ความสําคัญถึงปัญหาด้าน
การเงินและหน้ีสิน ในระดับ
มาก ถึงมากทีสุ่ด 
 เชิงคณุภาพ 
 1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการออม วินัยใน
การใช้จ่ายและการไม่สร้าง
หน้ีสินโดยไม่มคีวามจําเป็น 
 2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกิด
ความตระหนักถึงปัญหา
ด้านการเงินและหน้ีสิน 
 3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สามารถนําความรู้ไป
ปรับใช้ในการวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินและวางแผนการ
ออมเงินได้อย่างเป็นระบบ 
 
 
เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่ม/หน่วย สาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์  มีสื่อ
ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ
รับบริการงานต่าง ๆ เพ่ือ
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์  
 2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน และการ
ยกระดับการให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายละเอียดกิจกรรม 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2565 
 
- ภาพการดําเนินกิจกรรม 
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ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงการยกระดับ
การให้บริการของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ในการน้ี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
จึงจัดกิจกรรมบริการความรู้ถึงมือ
ครู โดยดําเนินการ ดังน้ี  
 1. การสํารวจความต้องการ
ออนไลน์ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ถึงความ
ต้องการในส่วนของเน้ือหาที่
ต้องการได้รับความรู้ 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  
 3. ประสานความร่วมมือกับ
กับเครือข่าย โดยมีการประชุม
ออนไลน์ กับประธานสหวิทยาเขต 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ 
ร่วมวางแผนการดําเนินงาน  
 4. จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (PLC) แต่ละสหวิทยาเขต 
โดยมีประธานสหวิทยาเขต รอง
ประธานหรือเลขาสหวิทยาเขต 
และตัวแทนข้าราชการครูในสห
วิทยาเขต ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับแต่ละกลุ่มงานใน
สํานักงานเขต ในการจัดทําเน้ือหา
ใน รูปแบบการจัดทําสื่อความรู้ 
 5. คณะทํางานการจัดทําสื่อ
ความรู้ดําเนินการจัดทําสื่อใน
รูปแบบตามแผนการดําเนินงาน 
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
เปิดตัวกิจกรรมบริการความรู้ถึง
มือครู เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมให้
กลุ่มเป้าหมายทราบ และนําสื่อ
ความรู้ ได้แก่ คลิปวิดีโอ คลปิแอน

ได้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
 3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ผู้รับบริการ) มีความรู้
ความเข้าใจในการรับ
บริการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสทิธิภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 4. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการรบับริการ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เชิงคณุภาพ    
 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์  มีสื่อ
ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ
รับบริการงานต่าง ๆ 
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 
 2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน และ
การยกระดับการให้บริการ 
 3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ผู้รับบริการ) มีความรู้
ความเข้าใจในการรับ
บริการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสทิธิภาพ 
 4. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการรบับริการ และ

- Link ที่เผยแพร่ 
https://sec-
plkutt.go.th/plkutt.go.th
/index6501.html 
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5.2.4) กิจกรรม
เสริมสรา้งพลงั
ทางบวกในการ
ปฏบิตังิาน ข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 
ลูกจ้างประจํา 
พนกังานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 

นิเมช่ันความรู้ของแต่ละกลุ่มงาน
ลงเผยแพร่ในสืน่ออนไลน์
หลากหลายช่องทาน อาทิ 
Facebook YouTube และหน้า
เว็บไซต์ของ สพม.พลอต 
 และกําลังเตรียมการในส่วน
ของแบบทดสอบ เพ่ือทดสอบสื่อ
ความรู้ที่ได้เผยแพร่ทางออนไลน์ 
โดยให้แต่ละกลุ่มงานเป็นผู้ออก
ข้อสอบ และนาํข้อสอบแต่ละกลุ่ม
งานนําไปแขวนไว้เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามา
ศึกษาสื่อความรู้ และดําเนินการ
ทําแบบทดสอบ โดยผู้ทํา
แบบทดสอบผา่นต้ังแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทาง
ออนไลน์ (ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
จัดทําลิงค์แบบทดสอบ และเกียรติ
บัตรออนไลน์ และจะดําเนินการ
สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2565  
  
 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ตระหนักถึงความสําคัญ ถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพลัง
ทางบวกในการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ช่ัวคราวที่ปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
จึงดําเนินกิจกรรม พอสรุปได้ดังน้ี 
 
 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรในสงักัด เข้า
ร่วมกิจกรรมจาํนวน 61 
ราย 
 เชิงคณุภาพ 
 1. บุคลากรได้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการคิด
เชิงบวกในการปฏิบัติงาน 
 2. บุคลากรมกีารสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ สามารถนํามาใช้
ในการทํางานและดํารงชีวิต
ประจําวันได้อย่างมี
ความสุขมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายละเอียดกิจกรรม 
- ภาพการดําเนินงาน 
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5.2.5) การพฒันาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผา่นศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคลเพือ่
ความเปน็เลศิ (HCEC) 
5.2.5.1) การพฒันา
ตามโครงการที่ สพฐ. 
กําหนด 
 

 1) วางแผนการดําเนินการ 
ในรูปแบบการอบรม เน้ือหาและ
กิจกรรม เพ่ือดําเนินการให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
 2) เสนอขออนมุัติดําเนินการ
กิจกรรม 
 3) ดําเนินการจัดอบรมให้กับ
บุคลากรในสังกัด โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังน้ี  
 3.1) รับฟังบรรยาย
หัวข้อหลักการที่สําคัญของคิดบวก 
โดย ผอ.สุดเขต สวยสม ผอ.สพม.
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 3.2) บรรยายหัวข้อ
เทคนิคการคิดบวก การพัฒนา
ทักษะการคิดบวกใน 3 มิติ 
โดย รองจิรวรรณ สุรเสียง และ 
รองสิงห์เพชร สุทธิ 
 3.3) แนวทางพัฒนาการ
คิดบวกเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
โดย รองจิรวรรณ สุรเสียง 
  3.4) กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โดยใช้
กระบวนการ PLC ของบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือหาแนวทางการ
เสริมสร้างพลังทางบวนในการ
ปฏิบัติงาน  
  4) รายงานการประชุมฯ 
 
     1) ผูร้ับผิดชอบงานขับเคล่ือน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้ง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC ทัง้ 5 
ศูนย์ในสังกัด ดําเนินการจัดการ
อบรมพัฒนาตามเป้าหมายของ
โครงการ 

 3. บุคลากรเกดิทัศนคติ
ที่ดีทั้งต่อตนเอง เพ่ือน
ร่วมงาน และองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
 1) ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCEC) ทั้ง 5 ศูนย์ใน
สังกัด สพม.พิษณุโลก  
อุตรดิตถ์ สามารถ
ดําเนินการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สําเนาหนังสือราชการ 
แจ้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์ 
HCEC  

- ตัวอย่างรายงานผลการ
อบรมพัฒนา 

- เอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
อบรมพัฒนา 

- รูปถ่าย 
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5.2.5.2) การพฒันา
ตามโครงการที่ ศนูย์
พฒันาศกัยภาพบคุคล
เพื่อความเปน็เลศิ 
(HCEC) เป็นผู้เสนอ
หลกัสตูร 

     2) ศูนย์ HCEC ทั้ง 5 ศูนย์
ดําเนินการวางแผน กําหนดปฏิทิน
การอบรมพัฒนาตามความ
เหมาะสมและความสะดวกของแต่
ละศูนย์ และประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของตน
สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนา 
     3) ดําเนินการจัดการอบรม
พัฒนาในรูปแบบออนไลน์  
     4) สรุปผลการจัดการอบรม
พัฒนา และรายงานผลให้ สพฐ. 
ทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ใน
สังกัด วางแผนและกําหนดปฏิทิน
การอบรมพัฒนา พร้อมทั้งจัดทํา
หลักสูตรและเสนอหลักสูตรที่
ต้องการจัดการอบรมพัฒนาให้กับ

ข้อมูลเบ้ืองต้น (Basic 
Data Science) ได้ตาม
เป้าหมายที่ สพฐ.กําหนด 
 2) ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
จํานวน 500 คนได้รับการ
อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูล
เบ้ืองต้น  (Basic Data 
Science)  
เชิงคณุภาพ 
   1)  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCEC) สังกัด สพม.
พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 
สามารถดําเนินการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
(Basic Data Science) ได้
ตามเป้าหมายที่ สพฐ.
กําหนด 
     2) ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มี
ทักษะความรู้และความ
ชํานาญในด้านวิทยาศาสตร์
ข้อมูลเบ้ืองต้น  (Basic 
Data Science) และ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ 
 
เชิงปริมาณ 

1) ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) ทั้ง 5 
ศูนย์ในสังกัด สพม.พลอต 
สามารถพัฒนาหลักสูตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 - Link การจัดอบรม
https://www.youtube. 
com/watch?v=Id-nu9s 
YhMo 
 - เอกสารประกอบการ
อบรม 



๒๔ 
 

เรื่อง วิธีดําเนนิการ ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่บริการ มายัง สพม.
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
     2) ผูร้ับผิดชอบการขับเคล่ือน
การพัฒนาศูนย์ HCEC ในระดับ
เขตพ้ืนที่ ให้คาํแนะนํา/คําปรึกษา 
ในการปรับปรุงหลักสูตร  
     3) ศูนย์ HCEC ที่เสนอ
หลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของตน
สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนา 
     3) ดําเนินการจัดการอบรม
พัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
กับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 
     4) สรุปผลการจัดการอบรม
พัฒนา และรายงานผล  

การอบรมพัฒนาทักษะ 
ต่าง ๆ ได้ 
     2) ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพ้ืนทีบ่ริการของ
ศูนย์ที่มีความสนใจใน
หลักสูตรที่ศูนย์ HCEC 
จัดการอบรมสามารถเข้ารับ
การอบรมตามที่ศูนย์ 
HCEC ที่กําหนด 
เชิงคณุภาพ 
   1)  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCEC) สังกัด สพม.พลอต 
สามารถดําเนินการจัดการ
อบรมได้ตามวัตถุประสงค์
หลักสูตรที่ศูนย์ฯกําหนด 
     2) ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด มี
ทักษะความรู้และความ
ชํานาญในหลักสูตรที่ข้ารับ
การพัฒนาและสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

 - รูปถ่าย 
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6. ดา้นการพฒันาคณุภาพชีวิต  
 

เรื่อง วิธีการดําเนนิการ ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/เอกสารอ้างอิง 
6.1 โครงการ  
สพม.พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ รวมพลัง
ปลูกพืช ผัก รกัษ์
โลก เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทาง
อาหาร  
อย่างย่ังยืน    
 

  1. สํารวจพ้ืนที่การจัดต้ัง
โครงการ 
  2. จัดทําโครงการ 
  3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 
  4. ลงพ้ืนที่เพ่ือแบ่งแต่ละพ้ืนที่ 
และมอบหมายให้กลุ่มงาน จาํนวน 
10 กลุม่ 
  5. ปรับพ้ืนทีใ่ห้สามารถดําเนิน
โครงการได้ 
  6. มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
จัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือปลูกพืชผัก 
7. จัดเตรียมพันธ์ุพืชเพ่ือทําการ
ปลูกพืชผักต่าง ๆ 
  8.  ลงมือปลกูพืช ผัก เพ่ือให้ได้
ผลผลิต 
   

การจัดต้ังโครงการ สพม.
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รวม
พลังปลูกพืช ผัก รักษ์โลก 
เพ่ือความม่ันคงทาง
อาหาร อย่างย่ังยืน ได้
ประสบความสําเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ได้
ผลผลิตที่สามารถนําไป
บริโภคได้ เพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวในการซื้อ
อาหารเพ่ีอบริโภคได้เป็น
อย่างดีตามสถานการณ์
การแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19)  
 

  

6.2 กิจกรรม 
จิตอาสาบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
และบําเพ็ญสา
ธารณกุศลเฉลมิ
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรม
ราชินี เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
3 มิถุนายน 
2565 และ
กิจกรรม Big 
Cleaning day   

  1. จัดทําโครงการ 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 
  3. กําหนดพ้ืนที่ให้แต่ละกลุม่
งานร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส 
บริเวณภายในและรอบสํานักงาน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมลูฝอย 
ตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ จุดที่สัมผสัร่วมกัน เช่น 
ที่จับบริเวณประตู ราวบันได 
ลูกบิดประตู โต๊ะเก้าอ้ี อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในห้องทํางานรวมถึง
ห้องนํ้า เพ่ือป้องกันการแพร่ 
กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้า
สํานักงาน อีกด้วย 

  เชิงปริมาณ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลกอุตรดิตถ์ มี
บริเวณ รอบอาคาร 
ภายในอาคารสํานักงาน 
ห้องปฏิบัติงาน รวมถึง
บริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ที่สะอาด น่าอยู่  
น่าปฏิบัติงาน  
 

เชิงคณุภาพ 
  ข้าราชการทุกรายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มี
ความสบายตา สบายใจ 
ทําให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีความสุข 
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7. การประเมินผลการปฏบิตังิาน 

 
 

เรื่อง การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ภาพความสําเร็จ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1           
(1 เมษายน 2565) 
 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ดําเนินการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
และแนวทางท่ีสํานกังาน ก.ค.ศ. และ
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนด ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 1. วางแผน วางรูปแบบการดําเนินงาน และ
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 2. สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แต่งต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา คร้ัง
ท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  
   2.1 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ   
  2.2 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.3 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 3. แจ้งโรงเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2561, แนวปฏิบติั สพฐ. การเลื่อนเงนิเดือน
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาฯ 
พ.ศ. 2562 และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ หนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 23 ลว 3 
ก.ย. 2564 และขอ้กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 4. แจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา คร้ัง
ท่ี 1 (1 เมษายน 2565) และปฏิทินการ
ปฏิบัติงานเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้
โรงเรียนดําเนนิเลื่อนเงินเดือนตามปฏิทิน 

เชิงปริมาณ
  1. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ ตาม
หนังสือสํานกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 
23   ลว 3 ก.ย. 2564 ผา่นระบบ Zoom 
Meeting ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบงานบุคคล งานเงินเดือนของ
โรงเรียน จาํนวน 98 คน 
 2. จัดประชุมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน 
คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) เม่ือวันท่ี 4 
มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบงานบุคคล งานเงินเดือนของ
โรงเรียน จาํนวน 95 คน  
3. นับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 
2565) รวม 2,252 ราย 
 
เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.7/ว 23 ลว 3 ก.ย. 2564 สามารถ
นําไปดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูฯ ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส 
และเป็นธรรม 
 2. สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการ และแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. 
และสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกาํหนด สามารถนาํไปปฏิบัติการ
เลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้   
  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ
สถานศึกษาดําเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
สังกัด คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) รวม 
2,252 ราย เป็นไปกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย 

- กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
- แนวปฏิบัติ สพฐ. การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ. 
2562 
- หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.7/ว 23 ลว 3 ก.ย. 
2564 
- คําสัง่ สพม.พลอต ท่ี 
140/2565 แต่งต้ังคณะกรรม-
การบริหารวงเงนิการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับ สพท.
- คําสัง่ สพม.พลอต ท่ี 
167/2565 แต่งต้ัง
คณะกรรมการกลัน่กรองข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานฯ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- คําสัง่ สพม.พลอต ท่ี
141/2565 แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท.
- หนังสือ สพม.พลอต ท่ี ศธ 
04323/ว 105 ลว 11 ม.ค. 
2565 แจง้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา (ว 
23) 
- หนังสือ สพม.พลอต ท่ี ศธ 
04323/ว 832 ลว 28 ก.พ. 
2565 ซักซ้อมการเลื่อน
เงินเดือนฯ  คร้ังท่ี 1 (1 
เมษายน 2565)  
 - หนังสือ สพม.พลอต ท่ี ศธ 
04323/ว 1673 ลว 3 
เมษายน 2565  การแจ้งผลการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 
(1 เมษายน 2565) 
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เรื่อง การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ภาพความสําเร็จ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1            
(1 เมษายน 2565) 
(ต่อ) 

5. แจง้โรงเรียนนับจํานวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 
1 มีนาคม 2565  
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา  
   ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   แจ้งประเมินผลการปฏิบัติผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 23 
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รอบท่ี 1 (1 
ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
ปีงบประมาณ 2565 ตามข้อตกลง PA ในรอบ 
6 เดือน และความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ตามนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และความสําเร็จในภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
   ระดับสถานศึกษา 
    แจ้งโรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี 
ศธ 0206.7/ว 23 ในตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการ และครูผู้สอน ปี งบประมาณ 
2565 ตามข้อตกลง PA ในรอบ 6 เดือน 
  7. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้ 
    7.1 คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อน
เงินเดือน อัตราร้อยละ 3.00 แบง่เป็น  
2 กลุ่ม คือ 
        - กลุ่มท่ี 1 อันดับครูผู้ช่วย - คศ. 3  
        - กลุ่มท่ี 2 อันดับครู คศ. 4 - คศ. 5 
      ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตามหลักธรร
มาภิบาล ผลการดําเนินงาน บริบทโรงเรียน 
และการมีส่วนร่วม 
8. แจ้งจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ
โรงเรียนดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูฯ ตามกลุ่มอัตราร้อยละ 3.00  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ และแนวทางท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
กศจ. 

- ปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ สพม. 
พลอตคร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 
2565) 
- คําสั่งสํานักงานศกึษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลกท่ี 
244/2565 ลว 25 เม.ย. 
2565 เลื่อนเงินเดือน 
- คําสั่งสํานักงานศกึษาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ี 13/2565 
ลว 26 เม.ย. 2565 เลื่อน
เงินเดือนฯ 
- ประกาศ สพม.พลอต อุตรดิตถ์ 
เร่ือง  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ คร้ังท่ี 
1 (1 เมษายน 2565) 
 



๒๘ 
 

 

เรื่อง การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ภาพความสําเร็จ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1            
(1 เมษายน 2565) 
(ต่อ) 

    กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับเงินเดือน อันดับ ครู
ผู้ช่วย - คศ. 3     
 กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 - คศ. 5 
9. จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
   9.1 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา นําเสนอต่อผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
   9.2 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอัตราร้อย
ละ 3.00 ของข้าราชการครูฯ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 
2565 โดยแบ่งกลุ่มพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดําเนินการ ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย-คศ. 3
  - ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน 

  - ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้อํานวยการโรงเรียน 
  กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 - คศ. 5 
  - ตําแหน่ง ครูผู้สอน  
  -  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน 
10. แจ้งคาํสั่งสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวัด 
เร่ือง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 
2565)  มอบอํานาจให้โรงเรียนแจ้งรายคน 
และประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในท่ี
เปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือยกย่องชมเชย
และสร้างแรงจงูใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ในรอบประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน

  



๒๙ 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน/ภาพความสําเร็จ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.2 การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ดําเนินการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตําแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค. (2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 1     
(1 เมษายน 2565) ตามระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการ และแนวทางท่ี
สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด
และดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  1. ชี้แจ้งบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ถือ
ปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561, ประกาศแนวปฏิบัติใน
การพิจารณาการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค. (2) สพฐ. พ.ศ. 2553 และหนังสือ ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.5/ว 21 ลว 17 ธ.ค. 2552 
เร่ือง การเลื่อนเงินเดือนฯ บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) และ
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค. (2) และข้อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. นับจํานวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีตัวอยู่จริงในวันท่ี 1 
มีนาคม 2565  
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการฯ ตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค. (2) ดังนี้ 
   - คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจํา ท่ีปฏิบัติงานประจาํ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ คร้ังท่ี 1 (1 
เมษายน 2565) 
   - คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ท่ี
ปฏิบัติงานประจําสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  คร้ังท่ี 1 
(1 เมษายน 2565)  4. แจ้งแนวทางการ

เชิงปริมาณ
1. นับตัวข้าราชการครูฯ ตําแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ณ 
วันท่ี 1 มีนาคม 2565 รวม 34 ราย 
  2. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการฯ  บุคลากรปฏิบัติงานภายใน
สํานักงานเขตฯ จํานวน 53 คน 
   
เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎ     ก.ค.
ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561     แนว
ปฏิบัติ สพฐ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ. 2562 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และข้อกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
  2. ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และสมรรถนะหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ อย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 3. ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) รอบท่ี 
1 (1 เมษายน 2565) ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการฯ และตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ และแนวปฏิบัติในการ
เลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 

- กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561 
- แนวปฏิบัติ สพฐ. การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฯ พ.ศ. 2562 
- หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 
04009/1696 ลว 17 มีนาคม 
2553 เร่ือง การเลื่อนเงินเดือนฯ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2)  
- หนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 
21 ลว 17 ธันวาคม 2552 เร่ือง 
การเลื่อนเงินเดือนฯ บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
- ประกาศสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลกเร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  
- บันทึกข้อความลงวันท่ี 24 ก.พ. 
2565 แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 
2565) 
- คําสั่งสํานักงานศกึษาธิการจังหวัด
พิษณุโลกท่ี 245/2565 ลว 25 
เม.ย. 2565 
 



๓๐ 
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน/ภาพความสําเร็จ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
(ต่อ) 
 

  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
ประกอบ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) 
5.  คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจํา ทาํการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของขา้ราชการฯ ตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2)  ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
นําเสนอผลประเมินคณะกรรมการ
เลื่อนเงินเดือนพิจารณา 
6. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
(ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2)) ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน การลา มาสาย การมีสว่น
ร่วม   ในวงเงินเลื่อนเงินเดือน อัตรา
ร้อยละ 2.99  โดยมิได้หารเฉล่ียร้อยละ
เลื่อนเงินเดือน 
7. จัดทําสรุปบัญชีเลื่อนเงินเดือน และ
บัญชีรายละเอียดเลื่อนเงินเดือน เสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดอุตรดิตถ์  
8. ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการฯ ตําแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา  
38 ค. (2) ระดับ ดีเด่น ดีมาก 

- คําสั่ง 143/2565 
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจาํท่ีปฏิบัติงาน
ประจําสพม.พลอต คร้ังท่ี 1 (1 
เมษายน 2565) 
- คําสั่ง 132/2565 
คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ี
ปฏิบัติงานประจําสพม.พลอต คร้ัง
ท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ คําสั่งท่ี 
132/2565 
- บันทึกข้อความลงวันท่ี 25 ก.พ. 
2565 การจัดประชุมเพ่ือซักซ้อม
ข้อราชการแก่บคุลากรท่ี
ปฏิบัติงานท่ี สพม.พลอต 
- คําสั่งสํานักงานศกึษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลกท่ี 245/2565 
ลว 25 เม.ย. 2565 
- ประกาศ สพม.พลอต ผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการฯ ตําแหน่ง บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค. (2) 
- รูปภาพการประชุมซักซ้อมกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติฯ การเลื่อน
เลื่อนเงินเดือนฯ บุคลากรทางการ
ศึกษา มาตรา 38 ค. (2) เม่ือวันท่ี 
2 มี.ค. 2565 
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เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 

9. แจ้งผลการเลือ่นเงินเดือนของ
ข้าราชการฯ ตําแหน่ง บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค. (2) เป็นขอ้มูลรายบุคคล  
และรายงาน สพฐ. 

 

 

7.3. การเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2565  
ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน 2565) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ดําเนินการ
พิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน 2565) ตามระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการ และแนวทางที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น-พื้นฐาน
กําหนด และดําเนินการ ดังนี้ 1. นับตัว
ลูกจ้างประจําที่มตีัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2565                                    
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก       
(1 มีนาคม 2565)                              
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แจ้งการจัดสรร
โควตาการเล่ือนขั้นค่าจ้างประจําไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจํานวนลูกจ้างประจํา ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2565 และแจ้งโรงเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา
ตามแบบประเมิน และให้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามกําหนด   
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําฯ   ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2565)   
4. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ผู้อํานวยการโรงเรียนทําการ
ออกคําส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการ
พิจารณา 

เชิงปริมาณ
นับตัวลูกจ้างประจําในสังกัด ณ วันที่

1 มีนาคม 2565 รวม 67 ราย 
เล่ือนเงินเดือนครั้งที่ 1 

ลูกจ้างประจํา ได้จํานวน 67 ราย 
เชิงคณุภาพ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ
โรงเรียนดําเนินการเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้าง รอบที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
ดังนี้ 
  1. ลูกจ้างประจําปฏิบัติงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จํานวน 2 ราย 
  2. ลูกจ้างประจําปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา จํานวน  65 ราย 
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้   

- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 
0428/ว 90 ลว 24 สิงหาคม 
2553 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจําฯ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 
0428/ว 97 ลว 20 กันยายน 
2553 การเลื่อนข้ันค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
ตามระบบใหม่ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม
- หนังสือ สพม.พลอต ท่ี ศธ 
04323/ว 832 ลว 28 ก.พ. 
2565 ซักซ้อมการเลื่อน
เงินเดือนฯคร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 
2565)  
- คําสั่ง 176/2565 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา คร้ังท่ี 1 
คร่ึงปีแรก  (1 มีนาคม 2565) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการคําสั่งท่ี 
176/2565 
- คําสั่ง 143/2565 
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจาํท่ีปฏิบัติงาน
ประจํา สพม.พลอต คร้ังท่ี 1 (1 
เมษายน 2565) 
- คําสั่ง 192/2565 เลื่อนข้ัน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา สพม.พลอต 
คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
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8. ดา้นการส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบคุลากรในหน่วยงาน  
 

เรื่อง วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 กิจกรรม
เสริมสร้างพลัง
ทางบวกในการ
ปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจํา 
พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
 

      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ตระหนักถึงความสําคัญ ถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างพลังทางบวกในการ
ปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ และลกูจ้างช่ัวคราวท่ี
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 
จึงดําเนินกิจกรรม พอสรุปได้ดังน้ี 
 1) วางแผนการดําเนินการ ใน
รูปแบบการอบรม เน้ือหาและกิจกรรม 
เพ่ือดําเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 2) เสนอขออนมุัติดําเนินการ
กิจกรรม 
 3) ดําเนินการจัดอบรมให้กับ
บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมต่างๆดังน้ี  
 3.1) รับฟังบรรยายหัวข้อ
หลักการที่สําคญัของคิดบวก 
โดย ผอ.สุดเขต สวยสม ผอ.สพม.
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 3.2) บรรยายหัวข้อเทคนิค
การคิดบวก การพัฒนาทักษะการคิด
บวกใน 3 มิติ โดย รองจิรวรรณ  
สุรเสียง และ รองสิงห์เพชร สุทธิ 
 3.3) แนวทางพัฒนาการคิด
บวกเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
โดย รองจิรวรรณ สุรเสียง 
 3.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ PLC ของบุคลากร
ในสังกัด เพ่ือหาแนวทางการเสริมสร้าง
พลังทางบวนในการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรในสงักัด เข้า
ร่วมกิจกรรมจาํนวน 61 ราย 
 เชิงคณุภาพ 
 1. บุคลากรได้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการคิด
เชิงบวกในการปฏิบัติงาน 
 2. บุคลากรมกีารสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ สามารถนํามาใช้
ในการทํางานและดํารงชีวิต
ประจําวันได้อย่างมีความสุข
มากขึ้น 
 3. บุคลากรเกดิทัศนคติ
ที่ดีทั้งต่อตนเอง เพ่ือน
ร่วมงาน และองค์กร 
 
 

- รายละเอียดกิจกรรม 
- ภาพการดําเนินงาน 
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8.2 มาตรการ
ป้องกันการทุจริต
ในการ สรรหา 
คัดเลือก
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
และอัตราจ้าง  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์       
ได้ดําเนินการ ดังน้ี  
  1. สอดส่อง กํากับ ดูแลข้าราชการ
ในสังกัด และเพ่ิมความระมัดระวัง 
เป็นพิเศษเก่ียวกับการป้องกันทุจริต 
รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสดงหา
ผลประโยชน์ ในการดําเนินการสรรหา 
หรือคัดเลือก  
  2. จัดประชุมช้ีแจง ขั้นตอนการ
ดําเนินการทุกคร้ังที่มีการสอบแข่งขัน 
การคัดเลือกต่าง ๆ กําชับ ใหกั้บ
ข้าราชการทุกคนในสํานักงาน เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ 
  3. จัดทําเอกสาร คู่มือ ระเบียบ 
ต่าง ๆ ให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบ
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดทุจริตทุกรูปแบบ 

เชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ทุกราย ไม่มีการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ  
 
 เชิงคณุภาพ 
 บุคลากรได้ความรู้    
ความเข้าใจในเรื่องมาตรการ
ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
  
 
 

 

8.3 เสรมิสร้าง 
ความรู้เก่ียวกับ
วินัยและการ
รักษาวินัยให้แก่
บุคลากรในสังกัด  
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ได้มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง กับ
การปฏิบัติงาน และความรู้เก่ียวกับ
วินัย การรักษาวินัย และ การ
ดําเนินการทางวินัยในเบ้ืองต้นแก่ 
บุคลากรในสังกัดผ่านทางเว็บไซต์
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
โดยกลุ่มกฎหมายและคดี  

เชิงปริมาณ 
    บุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทุกราย 
มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่กําหนด  
 
 เชิงคณุภาพ 
    บุคลากรได้ความรู้    
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่
กําหนด  
 

เอกสารเผยแพร่ทางเวป
ไซต์ สพม.พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์
https://www.sec-
plkutt.go.th/ 
คู่มือการเสริมสร้างวินัย
และความรับผดิชอบ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ดานการวางแผนกําลังคน 
 



 
 
 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การเกล่ียอตัรากําลังขาราชการครู 

และบคุลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 













 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การเกล่ียอตัรากําลังพนักงานราชการ 

ตําแหนงครูผูสอน 

 

 

 

 

 









 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การจดัทําปรมิาณงานสถานศึกษา 

ประกอบการวางแผนอัตรากําลงัครู 

ของสถานศึกษา 

 

 

 

 















 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การจดัสรรอตัราขาราชการคร ู

และบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

เม่ือส้ินปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

 



























 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การปรับปรงุการกําหนดตําแหนง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการสรรหาคนดี คนเกง 

เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ของหนวยงาน



 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การยายผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การยายขาราชการครู กรณีปกติ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบท่ี ๑ 
 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การยายศึกษานิเทศก 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การคัดเลือกบุคลากรทางศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
เพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนงบคุลากรทางการศึกษาอืน่ 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตาํแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 













































































 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การเปล่ียนตําแหนง การยาย และการโอน 
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

และการยายขาราชการพลเรอืนสามญั ไปบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 

 

 

 

 

 

















 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการบรรจ ุ
และแตงต้ังบุคลากร 



 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การสรรหาลกูจางช่ัวคราว ตาํแหนงครูผูสอนภาษาจีน 

ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน 
ท่ีมีความตองการจําเปนพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































 
 
 
 
 
 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก 
ใหดํารงตาํแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดานการสรางทางกาวหนา
ในสายอาชีพ 



 
 
 
 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 

 
การขอมวีทิยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนท่ีสดุ 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ดานการพัฒนาบุคลากร 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 
 
 
 
 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 
 

โครงการ สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ 
รวมพลังปลูกพืช ผัก รักษโลก เพ่ือสรางความมัน่คง 

ทางอาหาร อยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 
 

กิจกรรม Big Cleaning day   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ดานการประเมินผล     
    การปฏิบัตงิาน 

 



 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 
 

 

งานเลือ่นเงนิเดือนขาราชการคร ู

และบคุลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

รูปภาพกิจกรรม 
การจัดประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธกีารประเมินฯ ว 23 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 

 
 

ประชุม ซักซอมการเลื่อนเงินเดือนแกบุคลากรที่ปฏบัิติงานภายใน สพม.พลอต เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 

 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565) เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2565 

 
 

ประชุมซักซอมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ คร้ังที่ 1 (1เมษายน 2565) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565 

 
 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินฯ ในการเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ดานการสงเสริม จริยธรรม 

และรกัษาวินัยของบุคลากร 

ในหนวยงาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 
 

 

กิจกรรมเสรมิสรางพลังทางบวกในการปฏิบัตงิาน 
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมยอยท่ี 4 : เสริมสรางพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาพษิณุโลก อุตรดิตถ 
 
หลักการและเหตุผล 

 ดวย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  ตระหนักถึงความสําคัญ 
ถึงชีวิตความเปนอยูของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเปนการเสริมสรางพลังทางบวก 
ในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว  
ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ 

วัตถุประสงค 

          1) เพ่ือสรางกระบวนการคิดบวกใหปรับเปลี่ยนวิธีคิดตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งตางๆ สูความคดิ และ

แนวปฏิบัติ “เชิงบวก” 

 2) เพ่ือใหบุคลากรมีการสรางวัฒนธรรมองคกรสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ สามารถนํามาใชในการทํางานและดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขมากขึ้น 

 3) เพ่ือใหบุคลากรมุงพัฒนาทัศนคตทิี่ดีทั้งตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน และองคกร 

กลุมเปาหมาย : บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

จํานวน 61 คน 

สถานท่ีดําเนินการ : หองประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม : วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

     1)  วางแผนการดําเนินการ 

     2)  เสนอขออนุมัติดําเนินการกิจกรรมยอย 4 

     3)  ดําเนินงานตามกิจกรรม 

     4)  สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว  

ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เกิดพลังทางบวกใน 

การปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการใชงบประมาณ :  

             -  คาอาหารวาง (2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 61 คน)                               4,270.- บาท 

             -  คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 61 คน                        6,100.- บาท 

             รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น                                                     10,370.- บาท 

                                         ***************************** 

         



 
 

กําหนดการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมยอยที่ 4 เสริมสรางพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 

วันศุกรที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดติถ 

.............................................................................................................................................................................. 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.   พิธีเปดกิจกรรมเสรมิสรางพลังทางบวก 

09.00 – 10.30 น.   รับฟงบรรยายหัวขอหลักการที่สําคัญของคิดบวก 

                             โดย ผอ.สุดเขต สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

10.45 – 12.00 น.   บรรยายหัวขอเทคนิคการคิดบวก การพัฒนาทักษะการคิดบวกใน 3 มิติ 

                             โดย รองจิรวรรณ  สุรเสียง และ รองสิงหเพชร  สุทธิ 

13.00 – 14.30 น.   แนวทางพัฒนาการคดิบวกเพื่อการประยุกตใช 

                             โดย รองจิรวรรณ  สุรเสียง 

14.30 – 16.30 น.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

                              ********************************************************* 

หมายเหตุ :  1. พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

                2. พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

                3. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 



ภาพกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมยอยที่ 4 : เสริมสรางพลังทางบวกในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา พนกังานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.  

ณ หองประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หลกัฐาน/เอกสารอางอิง 
 

 

การเสริมสรางความรูเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวินัยใหแกบุคลากรในสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



คณะผูจัดทํา 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายสุดเขต  สวยสม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 
นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก พิษณุโลก 
นายสิงหเพชร  สุทธิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 
 
 
 
คณะผูเรียบเรียง 
นางเตือนใจ  พรมมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
นางสาวอรสิณียาพ ศรสีองเมือง    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      
นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ       
นางสาววิภา  เทียนขาว    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ             
นางสุภรีย  หอมสะอาด   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน     
นางปาริตา  ศรีวิชา   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวศิรินภา  รัตนวราหะ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาววรณัน  ทองดอนคํา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
ปก/รูปเลม 
นางเตือนใจ  พรมมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
นางสาวอรสิณียาพ ศรสีองเมือง    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    
นางกาญจนา รัตนชัยพิพัฒน     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      
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