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ส่วนที่ 1 
 

นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดท านโยบายการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  และสถานศึกษาในสังกัด  โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) “ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ 
สามารถ "รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ  และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564)  ยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี มีความสุขในสังคม” ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู 
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ  เพ่ือน า 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 

  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 
 

      วิสัยทัศน์ 
   “สร้างคนดี  มีปัญญา  พ่ึงพาตนเอง”  
 

      พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

ตามหลักสูตรคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญการในการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

      ค่ำนิยมองค์กร 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”  
 

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญยิ่งของการบริหารคนและ 
การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  “คน” นับว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด หากขาดบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะจัดการบริหารได้ดีเพียงใด หรือมีเงิน มีวัสดุสิ่งของมากเพียงใด หรือมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นในปัจจุบันมากเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะท าให้งาน 
ในหน่วยงานนั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ดังนั้น การบริหารงานที่ดี ต้องสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจที่
จะรวบรวมพลังกาย ความสามารถและสติปัญญาที่จะท างานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  และสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ให้ความส าคัญกับบุคลากร ถือว่า 
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการปฏิบัติงาน ความส าเร็จ ความมั่นคงและยั่งยืนของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  บริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความ 
ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้อง  ตามแนวปฏิบัติ หนังสือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด และยังได้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ข้อ 4 หลักการ 6 ประการ ได้แก่   
           1)  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย และ 
เป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ  
ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 
                      2)  หลักคุณธรรม  ได้แก่  การยึดหลักในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดหลักการนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน  เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจ าชาติ 
 

/ 3) หลัก... 
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                      3)  หลักความโปร่งใส  ได้แก่  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
                      4)  หลักความมีส่วนร่วม  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ  หรืออ่ืน ๆ 
                      5)  หลักความรับผิดชอบ  ได้แก่  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่  ความส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจน
การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลงานการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุมค่า สร้างสรรค์สินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

 

3. ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

     3.1 งานธุรการ 
           งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  งานการประชุมประจ าเดือน  การรวบรวมระเบียบวาระ 

การประชุม เพ่ือน าเสนอ กศจ.ชัยภูมิ  การเบิกจ่ายวัสดุภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประสานงานกับกลุ่มงาน  
หน่วยงาน และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  การจัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงาน 
ที่รับผิดชอบ 
    3.2 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  อาทิ ข้อมูลบุคลากร ครู นักเรียน และการจัดชั้นเรียน 
(10 มิถุนายน)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ  ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก  ข้อมูลจ านวนชั่วโมงการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  ข้อมูลความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ข้อมูลพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
และเงินรายได้ของสถานศึกษา และจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากร 1 ปี และ 3 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา   
 

      3.3 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
           การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาคุณสมบัติ  
เอกสารหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด  โดยน าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  มาใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
 

      3.4 กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
          มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  การควบคุมการ
เกษียณอายุราชการ การจัดท าและปรับปรุงทะเบียนประวัติ  การขออนุญาตการลา  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอหนังสือรับรอง  การขออนุญาต
ลาอุปสมบท  การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ และการขอพระราชทางเพลิงศพ 

                 /การเลื่อน.. 
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          การเลื่อนเงินเดือน  เป็นการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงกว่าที่ได้รับอยู่ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ  โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ความอุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบครึ่งปีที่แล้วมาของ
ข้าราชการผู้นั้น การเลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และ
เป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนเกี่ยวข้องโดยตรงตลอดชีวิตการรับราชการ อีกทั้งยังมีความหมาย และ 
มีความส าคัญต่อชีวิตการรับราชการหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านเกียรติ
ประวัติการรับราชการ หรือแม้แต่ในด้านที่จะช่วยด้านการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเลื่อนเงินเดือน
เป็นการตอบแทนผลของการปฏิบัติงานและความดีความชอบของข้าราชการที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
รวมทั้งเป็นการจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ       

         การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการ
ประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน โดยให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและ ภาระงานขั้นต่ า  โดยให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตาม
แบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง และผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึก
ผลการประเมินไว้ ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จตามข้อตกลง เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการ
ประเมินทราบและประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

         การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอต้องเป็นผู้ประพฤติดี  
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และสาธารณชน  เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ  
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูง 
 

    3.5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  การลาศึกษาต่อ  
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น น าผลที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ดังนี้ 
       1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

    2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานพัฒนา 
บุคลากร 

     3) จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะ และวิทยาการต่างๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 /4. ประชาสัมพันธ.์.. 
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     4) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาต่างๆ ให้บุคลากรทราบ และสมัครเข้าร่วม 
การอบรมพัฒนา 

         5) ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุม กิจกรรม การอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ  
โดยมีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร คือ หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

    6) ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ 
พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
           7) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

         เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยค านึงถึงความประพฤติ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
           1) จัดกิจกรรมกีฬาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
สถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 
              2) คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
              3) คัดเลือกบุคลากรและหน่วยงาน  เพื่อรับรางวัลสาขาต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน  
 

   ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้น าข้อมูลการได้รับรางวัล 
ในสาขาต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มาเป็นข้อพิจารณาในการให้บ าเหน็จ
ความชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ ในการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง  
นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงาน  ความอุตสาหะ  ความประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการ และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการโดยคณะบุคคล อยู่บนพื้นฐาน
ของคุณธรรม 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
 

รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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

 
 

ผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ที ่ กลุ่ม / งาน / การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 
 
 

1 
2 
3 
 
4 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 
1. งำนธุรกำร 
 

หนังสือรับ 
หนังสือส่ง 
เสนอระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 
การเบิกจ่ายวัสดุภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
2. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
 

จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากร 1 ปี และ 3 ปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา  
จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล 
และรายสถานศึกษา  อาทิ ข้อมูลบุคลากร ครู นักเรียน และการ
จัดชั้นเรียน (10 มิถุนายน)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ข้อมูล
วุฒิการศึกษา ข้อมูลจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา ข้อมูลความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตาม
กลุ่มสาระ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ข้อมูลพนักงานราชการ 
(ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
และเงินรายได้ของสถานศึกษา การเปลี่ยนต าแหน่ง/ปรับระดับชั้น
ของลูกจ้างประจ า 
การเกลี่ย/ตัดโอนอัตราก าลัง 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - เกลี่ย/ตัดโอนอัตราว่าง 
2) พนักงานราชการ 
    - เกลี่ย/ตัดโอนอัตราว่าง 
    - เกลี่ย/ตัดโอนอัตราที่มีคนครอง 
 

 
 

 

2,349 เรื่อง 
1,617 เรื่อง 

 
12 ครั้ง 
12 ครั้ง 

 
 
 

2 เล่ม 
 

1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 อัตรา 
 

  10 อัตรา 
21 ราย 
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ที ่ กลุ่ม / งาน / การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 
 
 

4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

3) ลูกจ้างชั่วคราว 
   - เกลี่ย/ตัดโอนอัตราว่าง 
    - เกลี่ย/ตัดโอนอัตราที่มีคนครอง 
 
งานด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทุกสายงาน 
1) วิทยฐานะช านาญการ 
    - เสนอขอมีวิทยฐานะช านาญการ 
    - ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
2) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
    - เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
    - ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
    - เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
3. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู 
การเปลี่ยนต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือก 
1) ครูเปลี่ยนต าแหน่งและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ไปต่าง สพท.) 
 การด าเนินการจ้างพนักงานราชการ 
การจ้างครูชาวต่างประเทศท าหน้าที่สอนในสถานศึกษา 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) สายงานการสอน 
2) สายงานบริหารสถานศึกษา 
3) สายงานบริหารการศึกษา 
4) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
    4.1 ย้ายภายใน สพม.เขต 30 
    4.2 ย้ายไปต่าง สพท. 
การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) รับโอน 
2) ให้โอน 
 

 
    3 อัตรา 
14 ราย 

 
 
 
 

52 ราย 
21 ราย 

 
39 ราย 
10 ราย 

 
1 ราย 

 
 
 

67 ราย 
 

145 ราย 
 
 
 

22 ราย 
157 ราย 
76 ราย 

 
50 ราย 
13 ราย 
1 ราย 

 
1 ราย 
2 ราย 

 
- 

1 ราย 
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ที ่ กลุ่ม / งาน / การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

8 
 
 
 
 
 

1 
2 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
5 
6 
7 
8 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10.1 ลาออกจากราชการ 
10.2 ลาออกไปรับราชการทหาร 
 
4. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
 

ขอคัดทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16) 
ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ระดับชั้นสำยสะพำย 
       3.1 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
       3.2 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 

    ระดับชั้นต่ ำสำยสะพำย 
       3.3 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)   
       3.4 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  
       3.5 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  
       3.6 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)   
       3.7 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)  
       3.8 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)  
       3.9 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)       

    เหรียญจักรพรรดิมำลำ (ร.จ.พ.)   
 
 

ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
ขอลาอุปสมบท 
ขอยกเว้นไม่เรียกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
    (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)  
2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 
    (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)  
การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
1) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
    (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)  
2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 
    (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)  

 
3 ราย 
1 ราย 

 
 
 

1,460  ราย 
468  ราย 

 

(313 ราย) 
 

1 ราย 
6 ราย 

 

 
89 ราย 
48 ราย 
1 ราย 

52 ราย 
16 ราย 
24 ราย 
3 ราย 

 

73 ราย 
 

14 ราย 
6 ราย 
7 ราย 

97 ราย 
 
 

1,800 ราย 
 

1,815 ราย 
 
 

55 ราย 
 

55 ราย 
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ที ่ กลุ่ม / งาน / การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

10 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 
4. กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับรางวัล 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ดังนี้  
 

โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
      - รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา   
      - รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน  
  
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 

- รางวัลระดับประเทศ   
 - รางวัลระดับจังหวัด   

   
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และ 
เงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
         -  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร   

  
รางวัล คุรุสดุดี ประจ าปี 2561 
         - ข้าราชการครูสายผู้สอน   
 
รางวัล"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 
        ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
            - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ระดับประเทศ 
            - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รางวัล Obec Awards ปีการศึกษา 2561 

- ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- ระดับชาติ   

 

 
157 ราย 

 
 
 
 
 
 

 
4 ราย 

126 ราย 
 
 

1 ราย 
3 ราย 

 
 
 

43 ราย 
 
 

1 ราย 
 
 
 

1 ราย 
1 ราย 

 
1 ราย 

 
 

14 ราย 
9 ราย 
7 ราย 
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ที ่ กลุ่ม / งาน / การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

7 
 
 

8 
 
 

รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจ าปี 2562 
           - ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ข้าราชการครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น ประจ าปี 2562 
           - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
           - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
           - สายผู้สอน 

 
4 ราย 

 
 

7 ราย 
6 ราย 

69 ราย 
 

 

 

        (ต่อ) 4. กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

    9   รำยงำนผลโครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข สนุกกับกำรท ำงำนเป็นทีม 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนและสังคม 

ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา เพ่ือให้มีศักยภาพในการท างาน
ร่วมกัน สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สังคมโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคนและทีมงานจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู่การ
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่ดี เป็นการสร้างขวัญก าลังในการท า งานให้สามารถสร้าง
ความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาวะผู้น า และการพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม สร้างความ
สามัคคี เจตคติที่ดีต่อองค์กร จึงได้จัดท าโครงการองค์กรแห่งความสุข สนุกกับการท างานเป็นทีม ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคี  
มีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข 
 
3. เป้ำหมำยของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

3.1 เชิงปริมำณ 
3.1.1 ผู้บริหารและบุคลากร สพม.30 จ านวน 70 คน 
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จ านวน 20 คน  
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3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1 บุคลากร สพม.30 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2.2 บุคลากร สพม.30 มีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคี มีภาวะผู้น าในการปฏิบัติ  

มีเจตคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถสร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 

4. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 
 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมและสถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 5.1 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

- วันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 
5.2 สถานที่ด าเนินโครงการ 

-  คลองทราย รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ/กจิกรรม 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

หมำย
เหตุ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมกำร 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ก าหนดหลักสตูร 

    
 

  
 
 

       

2. ขั้นด ำเนินกำร 
1. ด าเนินการโครงการ 
 

             

3. ขั้นตรวจสอบก ำกับติดตำม 
1. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 

             

4. ขั้นกำรทบทวน/สะท้อนผล/
ประเมินรำยงำน 
1. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
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6. งบประมำณ  
งบประมาณจ านวน 268,050 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)  

ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

 
 

งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
(กิจกรรม/หลักสูตร) 

รำยละเอียดงบประมำณปี พ.ศ. 2561 
ครั้ง/รุ่น 

จ ำนวน (คน) 

 
วัน 
หรือ 
ชม. 

 
อัตรำ
ที่ต้ัง 

 
รวมเงิน 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

(ใส่เครื่องหมำย 
) 

ประเภท 
ก 

(ระดบั 9 
ขั้นไป) 

ประเภท 
ข 

(ระดับ 
8 ลงมำ) 

บุคคล 
ภำยนอก 

รวม 

รำชกำร เอกชน 

รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง  95        
โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข สนุกกบั
กำรท ำงำนเป็นทีม      

1 ครั้ง  95  - 95 3 วัน  268,050   

     - ค่าสมนาคุณวิทยากร              41,400   
 - ค่าอาหารเช้า   90  - 90  1 มื้อ 200 18,000   
 - ค่าอาหารกลางวัน   95  - 95 2 มื้อ 250 47,500   
 - ค่าอาหารเย็น   95  - 95 1 มื้อ 350 33,250   
 - ค่าอาหารเย็น   90  - 90 1 มื้อ 350 31,500   

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   95  - 95 4 มื้อ 50 19,000   
     - ค่าท่ีพัก   95  - 95 1 คืน 600/ 

1,200 
57,600   

     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     7 
คัน 

2 วัน  17,480   

     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร        2,320   

 
7.  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดโครงการองค์กรแห่งความสุข สนุกกับการท างานเป็น
ทีม ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ คลองทราย รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถ
สรุปผลการด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้บริหาร บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.30 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 81 
คน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 67 คน จ าแนกเป็น 
2.1 ผู้บริหารและบุคลากร สพม.30 จ านวน 55 คน  
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 12 คน   

ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ  
               ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 67 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 81 คน 

 
 

สถำนภำพ 
จ ำนวน  

ร้อยละ 
ผู้บริหารและบุคลากร สพม.30 55 67.90 
ผู้บริหารสถานศึกษา 12 14.81 

รวม 67 82.71 
 

3. สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการจากการตอบแบบประเมินโครงการ ดังนี้ 
3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีภาวะผู้น า และผู้บริการที่ดี 

  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.54 ระดับมาก ร้อยละ 7.46  
3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานอย่างเป็นระบบ วิธีคิดและการสื่อสาร 

  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 89.55 ระดับมาก ร้อยละ 10.45 
3.3 สามารถเสริมสร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีม 

  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.54 ระดับมาก ร้อยละ 7.46 
3.4 สามารถเสริมสร้างบุคลากรให้มีสัมพันธภาพอันดี มีความสามัคคี มีเจคติท่ีดีต่อองค์กร 

  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.04 ระดับมาก ร้อยละ 8.96 
3.5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 89.55 ระดับมาก ร้อยละ 10.45 
3.6 สามารถเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการท างานอย่างมี

ความสุข 
  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.03 ระดับมาก ร้อยละ 5.97 
 
 4. สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการจากการร่วมกันอภิปรายและสรุปผล ดังนี้ 

4.1 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ 
  1) การเพ่ิมทักษะในการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

2) การท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การสร้างความรัก
และ ความสามัคคี 

  3) การวางแผนการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกัน 
  4) การปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน 
  5) การสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กร ความรักและความภาคภูมิใจต่อองค์กร 
  6) การละลายพฤติกรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับและให้เกียรติผู้อ่ืน 
  7) การมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร 
  8) การสร้างหรือแสวงหานวัตกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
  9) การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
  10) การสร้างขวัญ ก าลังใจในการท างาน 
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4.2 การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  1) การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการท างาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
  2) การสร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็ง 
  3) การวางแผนในการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
  4) การส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางของบุคคล การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
  5) การสร้างความสุขในการท างาน การมีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 6) การสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี การมีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน 
7) การมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร สามารถสร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นทีม 

  8) การจัดรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
  9) การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม 
 
8. สรุปผลกำรด ำเนินงำน   

จากการด าเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข สนุกกับการท างานเป็น พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะในการท างานให้มีประสิทธิภาพ การท างานเป็น
ทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในองค์กร   
การวางแผนการท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน การปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการท างาน การสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กร มีความรักและความภาคภูมิใจต่อองค์กร การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน การยอมรับและให้เกียรติผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร การสร้างหรือแสวงหา
นวัตกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ สามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและก้าวสู่
องค์กรแห่งความสุข   
 
9. ปัญหำอุปสรรค 

-  
 

10. ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน  

ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความรัก ความสามัคคีให้บุคลากร 
 

 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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รูปภาพประกอบโครงการ 
องค์กรแห่งความสุข สนุกกับการท างานเป็นทีม 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 
ณ คลองทราย รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------- 

พิธีเปิดการอบรม 
. 

        
 

       
 

       
 

 
 



- 20 – 

กิจกรรม “ประสานใจ ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน” 
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กิจกรรม “องค์กรแห่งความสุขในยุคการแข่งขัน” 
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กิจกรรม “ทีมงานประสานใจ ยิ่งใหญ่พลังทีม” 
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กิจกรรม “พลังใจ พลังทีมสร้างสรรค์ มุ่งม่ันคุณภาพ” 
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กิจกรรม “วิธีคิดและวิถีชีวิตมุ่งสู่คุณภาพชีวิตและองค์กร” 
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กิจกรรม “พลังทีมยิ่งใหญ่ พลังใจพัฒนา หลอมพลังศรัทธา ก้าวหน้า สพม.30” 
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กิจกรรม “การสร้างความสุขในการท างาน เพื่อความส าเร็จขององค์กร” 
 

      
 

      
 

      

     



                                     
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 
                                       ที่ 112/๒๕63 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน 
ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 

                          ………………………..…………………………….. 

ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 ที่  286/2562 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2562 
เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 30 นั้น 

เนื่องจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่มเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 

นางวิไลลักษณ์  ฦาชา  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และนิเทศกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   
ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2.  ติดต่อ  ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำชี้แจงกับหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  บริหำร และวำงแผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
4.  พิจำรณำเสนอก ำหนดกลุ่มงำน หรืองำนเพ่ิมใหม่  กรณีที่มีควำมจ ำเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ                       

ในกำรบริหำรงำน 
5.  พิจำรณำเสนอแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำน  หรือกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6.  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและหรือมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 
7.  หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ นางศุลีพร  ประการแก้ว ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล

ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
8.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 1.  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
นางศุลีพร  ประการแก้ว  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน

วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ 1  มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1. ก ำกับ  ติดตำม  กลั่นกรองและนิเทศ ให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ 
กำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

2. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว 
ตำมนโยบำยของหน่วยงำน  

3. งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
/4. งำนจัดสรร... 
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4. งำนจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
5. งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. งำนเปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร(ว่ำง)เป็นต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 
7. งำนบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร 
8. งำนปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
9. งำนตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
10. งำนเปลี่ยนสำยงำน(ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
11. งำนประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38ค(2) 
12.  งำนควบคุมอัตรำว่ำงและก ำหนดวิชำเอก 
13.  งำนข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล 10 มิถุนำยน) 
14.  งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
15.  งำนประสำนงำนกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำร 

ศึกษำและส่งเสริมให้สถำนศึกษำจดัท ำแผนอัตรำก ำลังคนในสถำนศึกษำ 
16.  งำนกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และกำรเกลี่ย 

อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำทุกกรณี 
17.  งำนกำรท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรฯ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 

- แผนประจ ำปี   - แผนระยะสั้น 3 ปี  - แผนระยะยำว 4 ปขีึ้นไป 
18.  กำรอนุญำตให้สถำนศึกษำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ 
19.  งำนกำรจัดท ำสถิติข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
20. หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
21.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ   ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง
และก ำหนดต ำแหน่ง  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1.  งำนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
2.  งำนด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีหรือเลื่อนวิทยำฐำนะช ำนำญกำร                         

ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ และเชี่ยวชำญพิเศษ ทุกสำยงำน 
3.  งำนรำยงำนข้อมูล สถิติจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีวิทยฐำนะต่อคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำทุกวิทยฐำนะ 
4.  กำรจัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
5. งำนกำรจัดท ำสถิติข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
6.  หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นางศุลีพร  ประการแก้ว  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
7.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
/2. กลุ่มงำนสรรหำ... 
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2...กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง 
นางธัญชนก  ชาติประมง  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำ 

และบรรจุ แต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คนที่ 2   มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
1. ก ำกับ  ติดตำม  กลั่นกรองและนิเทศ ให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  

ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 
2. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว 

ตำมนโยบำยของหน่วยงำน 
           3.  งำนคัดเลือกข้ำรำชกำรบรรจุต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
           4.  งำนสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุครู 38 ค.(2) 
           5.  งำนขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           6.  งำนรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือไดรับคัดเลือกมำบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           7.  งำนแต่งตั้ง(ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้สอนในหน่วยงำน
กำรศึกษำ ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           8. งำนแต่งตั้งย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
           9.  งำนแต่งตั้ง(ย้ำย) บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค(1) ศึกษำนิเทศก์ 
          10.  งำนขอโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          11.  งำนรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          12.  งำนรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่นที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          13.  งำนตัดโอนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำท่ีถ่ำยโอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          14.  งำนทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
          15.  งำนคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งเริ่มต้นจำกระดับปฏิบัติงำน 
          16.  งำนคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ 
          17.  งำนคัดเลือกเพ่ือให้ด ำรงต ำแหน่งระดับอำวุโส 
          18.  งำนประเมินผลงำนบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำง 
          19...งำนกำรจัดท ำสถิติ ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ  
          20.  หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นายภาวัต  ภูมิคอนสาร ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  
ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

22.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

นายภาวัต  ภูมิคอนสาร ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนสรรหำและ 
บรรจุแต่งตั้ง มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1.  งำนสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครู 
2.  งำนสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว 
3.  งำนด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4.  งำนคัดเลือกครูเพ่ือบรรจุในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
         /5. งำนคัดเลือก... 
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5.  งำนคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษำทุนรัฐบำลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
6.  งำนสรรหำพนักงำนรำชกำร 
7.  งำนขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกบัญชีของหน่วยงำนอ่ืน 

(กรณีขอใช้บัญชี) 
8.  งำนเตรียมควำมพร้อมพัฒนำอย่ำงเข้ม 
9.  งำนแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง 
10.  งำนแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
11.  งำนแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12.  งำนลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
13.  งำนขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
14.  งำนลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร 
15.  งำนด ำเนินงำนตำมมำตรำก ำหนดอัตรำก ำลังภำครัฐ(โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด) 
16.  งำนด ำเนินกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติสอนในสถำนศึกษำ 
17.  งำนประเมินผลงำนสูงกว่ำ 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
18.  งำนคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งระดับควบ 
19.   งำนกำรจัดท ำสถิติ ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับงำนที่รับผิดชอบ  
20.  หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นางธัญชนก  กมลกรศรีโรจน์  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล  

ช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
21.   ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3...กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 นางวิไลลักษณ์  ฦาชา  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนบ ำเหน็จ
ควำมชอบและทะเบียนประวัติ 

1. ก ำกับ  ติดตำม  กลั่นกรองและนิเทศ ให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและ 
ทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

2. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว 
ตำมนโยบำยของหน่วยงำน 

3.  งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4.  งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงกรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงสุด 
5.  งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำปี 
6. งำนตัดโอนเงินเดือนข้ำรำชกำร/อัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำข้ำมหน่วยเบิก 
7.  งำนจัดท ำบัญชีปรับพอกถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงเพ่ิมเติม 
8.  งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะประจ ำปี 
9.  งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
10.  งำนจัดท ำหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน 
11.  งำนขอรับเงินรำงวัลประจ ำปี 

          /12. งำนด ำเนินกำร... 
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12.  งำนด ำเนินกำรขอถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน 
13.  กำรด ำเนินกำรในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ของกรมบัญชีกลำง 
       13.1 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       13.2 กำรเลื่อนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ       
       13.3 กำรบันทึกข้อมูลตำมค ำสั่งบรรจุ ย้ำย โอน ลำออก เสียชีวิต เกษียณอำยุรำชกำร  

     มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ เปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนต ำแหน่ง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
14. หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นางสายฝน  ฆ้องนอก  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
15.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

นางสายฝน ฆ้องนอก  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนทะเบียนประวัติ                
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1.  งำนขอปรับวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.  กำรจัดท ำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
3.  งำนจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำรแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด 
4.  งำนเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ 
5.  กำรขอเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำในทะเบียนประวัติ 
6.  งำนบันทึกวันลำประจ ำปีในแฟ้มประวัติข้ำรำกชำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
7.  งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ออกจำกรำชกำรทุกกรณี 
8.  งำนเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
9.  งำนรับสมัครสมำชิก (กสจ.) 
10. ขออนุญำตลำเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
11.  งำนยกเว้นขอรับรำชกำรทหำร 
12.  งำนขอยกเว้นไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร 
13.  งำนขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรขอพระรำชทำนดิน กำรขอพระ

ทำนหีบศพ 
14.  งำนเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
15.  กำรเกษียณอำยุรำชกำรของลูกจ้ำงประจ ำ 
16.  งำนขอ้มูลภำครัฐ 
17.  งำนจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำง 
       17.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       17.2 ลูกจ้ำงประจ ำ  
18  งำนกำรจัดท ำสถิติ ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับงำนที่รับผิดชอบ  
19.  หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
20.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
/นำงวิลำสิณี... 
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นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนทะเบียนประวัติ                
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1.  งำนเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
2.  งำนด ำเนินกำรเพ่ิมค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
3.  งำนด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 
4.  งำนด ำเนินกำรให้พนักงำนรำชกำรได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 
5.  งำนกำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำปี 
7.  งำนเครื่องรำชอิสริยภรณ์กำรขอพระรำชทำนเครื่องอิสริยำภรณ์ 
8.  งำนจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 9.  กำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำย ดวงตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
10.  งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
11.  งำนคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
12.  งำนขอแก้ไขค ำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
13.  งำนขอเสนอเครื่องรำชย์ให้แก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ 
14.  กำรขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/รำชกำรชำยแดน 
15.  งำนขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
16.  กำรขอหนังสือรับรอง 
17.  กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศโดยใช้วันลำหรือระหว่ำงวันหยุดรำชกำร 
18. กำรขออนุญำตไปรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกรณี  
19.  งำนกำรจัดท ำสถิติ ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับงำนที่รับผิดชอบ  
20. หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นางสายฝน  ฆ้องนอก  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
21. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

4. กลุ่มงานธุรการ 
นางมาลา  สมิงชัย ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร                           

ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
1. ก ำกับ  ติดตำม  กลั่นกรองและนิเทศ ให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนธุรกำร ให้เป็นไปตำม 

ระเบียบกฎหมำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 
2. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว 

ตำมนโยบำยของหน่วยงำน 
3.  งำนรับหนังสือรำชกำร 
4.  งำนส่งหนังสือรำชกำร 
5.  งำนจัดท ำหนังสือรำชกำร 
6.  งำนกำรประชุมประจ ำเดือน  
7... กำรรวบรวมระเบียบวำระกำรประชุม เพื่อน ำเสนอ กศจ.ชัยภูมิ 
8. กำรเบิกจ่ำยวัสดุภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
9. ประสำนงำนกับกลุ่มงำน  หน่วยงำน และสถำนศึกษำที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

/10. งำนกำรจัดท ำสถิติ... 
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10... งำนกำรจัดท ำสถิติ ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับงำนที่รับผิดชอบ  
11.   หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นายภาวัต  ภูมิคอนสาร ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
12..ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ               
เกิดประสิทธิผล หำกมีปัญหำกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำโดยเร็ว  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                    สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕63 
      
  
    

     (นำยชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 
                                        ที่ 113/ ๒๕63 

เรื่อง   มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน 
ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 

                          ………………………..…………………………….. 

ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 ที่ 287/2562  ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2562  
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 30 นั้น 

เนื่องจำกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ได้ก ำหนดกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่มเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด                  
จึงมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร  ปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 

นางวิไลลักษณ์  ฦาชา  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1.  ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และนิเทศกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   
ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2.  ติดต่อ  ประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำชี้แจงกับหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.  บริหำร และวำงแผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4.  พิจำรณำเสนอก ำหนดกลุ่มงำน หรืองำนเพ่ิมใหม่  กรณีที่มีควำมจ ำเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ                       

ในกำรบริหำรงำน 
5.  พิจำรณำเสนอแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำน  หรือกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6.  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและหรือมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำน 
7.  หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญ

กำร  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
8.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  คนที่ 1  มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1. ก ำกับ  ติดตำม  กลั่นกรองและนิเทศ ให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร  
ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนด 

2. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  
รวดเร็วตำมนโยบำยของหน่วยงำน 

/3. งำนจัดท ำแผน... 
 



- 35 – 

 

3. งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. งำนตำมค ำรับรอง กลยุทธ์และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ของกลุ่มพัฒนำครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5. งำนโครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติรำชกำร 
6. หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
7.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

1.  งำนรับหนังสือรำชกำรกลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.  งำนส่งหนังสือรำชกำรกลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.  งำนจัดท ำหนังสือรำชกำรกลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4...ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ 

จรรยำบรรณ และได้รับกำรพัฒนำและมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
5...กำรส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรคัดเลือกครูที่มี 

ผลงำนดีเด่นจำกหน่วยงำนองค์กรของรัฐและเอกชน ทุกโครงกำร 
6...ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
7. ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
8. ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
9. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
10. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
11. งำนกำรจัดท ำสถิติข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
12. หำกไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 

ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
     13..ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
หำกมีปัญหำกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำโดยเร็ว  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

      สั่ง  ณ  วันที่  1  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕63 
   
  
  

      (นำยชัยวัฒน ์ ตั้งพงษ์) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 

 



คณะผู้จดัท ำ 
 

คณะที่ปรึกษำ  
 

1. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
2. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งค า     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
3. นายสวาท  ฦาชา          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
4. นางสาวมะลิวัน มาเหง่า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  

 
คณะท ำงำน  
 

1. นางวิไลลักษณ์  ฦาชา      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ  

               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   2. นางศุลีพร  ประการแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

3. นางธัญชนก  ชาติประมง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4. นางสาวฝน  ฆ้องนอก      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
5. นายธวชัชัย  เต็งชัยภูม ิ     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8. นายภาวัต  ภูมิคอนสาร    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
9. นางมาลา  สมิงชัย      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 


