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รายงานการบริหารงานบคุคล 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำหนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 
วัตถุประสงค ์

 
  รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 2 ได้ดำเนินการรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. อุดรธานี ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูล                 
ไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงานอัตรากำลัง 

2. เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ รักษาความเป็นธรรม 
และรักษามาตรฐานการบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ขอบเขต 
 

การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

หัวข้อการรายงาน 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
2. ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ปริมารงานของปลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
5. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
  
1.1 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
จำนวน 

หมาย
เหตุ 

ตำแหน่ง
ที่มี 

คนครอง 

ตำแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สพท. ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ     
2 ผอ.สพท. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ 1  1  
3 ผอ.สพท. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ     
4 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.ชำนาญการ     
5 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ 1  1  
6 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ     
7 ผอ.สถานศึกษา -  3 3  
8 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ชำนาญการ 7  7  
9 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ชำนาญการพิเศษ 147  147  

10 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ 1  1  
11 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ     
12 รอง ผอ.สถานศึกษา -  2 2  
13 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.ชำนาญการ     
14 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 1  1  
15 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.เชี่ยวชาญ     
16 ครูผู้ช่วย - 248 44 288  
17 คร ู - 195  195  
18 คร ู ชำนาญการการ 157  157  
19 คร ู ชำนาญการพิเศษ 891  891  
20 คร ู เชี่ยวชาญ 5  5  
21 คร ู เชี่ยวชาญพิเศษ     

 
 
 
 



ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
จำนวน 

หมาย
เหตุ 

ตำแหน่ง
ที่มี 

คนครอง 

ตำแหน่ง
ว่าง 

รวม 

22 ศึกษานิเทศก์ - 1  1  
23 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 1  1  
24 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 11  11  
25 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ     
26 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ     
27 นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
- 3  3  

28 นักวิชาการพัสดุ - 2  2  
29 นักทรัพยากรบุคคล - 6 1 7  
30 นักจัดการงานทั่วไป - 2  2  
31 นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
- 6  6  

32 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

- 3  3  

33 นิติกร - 1  1  
34 นักประชาสัมพันธ์ - 2  2  
35 นักวิชาการศึกษา - 4 1 5  
36 เจ้าพนักงานธุรการ - 5 1 6  
37 เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี 
- 2  2  

38 ลูกจ้างประจำ - 54  54  
รวม 1,759 52 1,801  

 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 จำนวนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีจำนวนนักเรียน ดังนี้ 

ลำดับที่ ระดับ จำนวน (คน) หมายเหตุ 
ก่อนประถมศึกษา 

1 อนุบาล 1 347  
2 อนุบาล 2 2,252  
3 อนุบาล 3 2,393  

รวม 4,992  
ประถมศึกษา   

4 ประถมศึกษาปีที่ 1 2,578  
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 2,780  
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 2,807  
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 2,719  
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 2,782  
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 2,792  

รวม 16,458  
มัธยมศึกษาตอนต้น   

10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,271  
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,067  
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,121  

รวม 3,409  
รวมทั้งสิ้น 24,859  

 
1.3 ลูกจ้างที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน หมายเหตุ 

1 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 17  
2 บุคลากรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11  
3 บุคลากรใน สพท.  3  
4 ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 70  
5 จ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 124  
6 นักการภารโรง 69  

รวม 294  



 
2. ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่มาตรา 23 (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ใน
ปีงบประมาณ พงศ. 2563 มีดังนี้ 

อำนาจหน้าที่ 
ผลการดำเดินงาน 

ดีมาก ด ี ต้อง
ปรับปรุง 

ปัญหา/
อุปสรรค 

(1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่ง  
และเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับนโยบายการ  
บริหารงานบุคคล ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

    

(2) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

(3) การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษา ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาและข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

(4) เรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจาก 
ราชการ การ อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามที่ 
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม 

    

(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้าง 
ขวัญกําลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม  
การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน         
หน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

(6) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมิน ผลการ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่  
การศึกษา 
 
 

    



อำนาจหน้าที่ 
ผลการดำเดินงาน 

ดีมาก  ดีมาก  
(7) จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่ การศึกษา 

    

(8) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงาน การศึกษา 

    

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงาน 
บุคคล ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอํานาจ และ 
หน้าที่ของ ผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 

    

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมายอ่ืน หรือ 
ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

    

(11) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา 
และ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก 
ระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการ 
บริหารและการจัด การศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัด 
การศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กร 
เอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน 
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

    

(12) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
การศึกษา 
 

    

(13) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการ 
ประเมินผล การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 
ดําเนินงานในลักษณะ ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

    



อำนาจหน้าที่ 
ผลการดำเดินงาน 
ดีมาก ด ี ต้อง

ปรับปรุง 
ปัญหา/
อุปสรรค 

(14) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ 
คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค (ศึกษาธิการ 
จังหวัด) 

    

(15) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การ 
ปฏิบัติงาน ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 

    

(16) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณา 
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 

    

 
ปัญหา/อุปสรรค  

(1) รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังของหน่วยงานมีความแตกต่างกัน แม้ว่างานอัตรากําลัง 
ต้อง ดําเนินการตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และรูปแบบการคํานวณท่ีกําหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดมอบนโยบายให้  
รวบรวมข้อมูลกําลังคนทุกด้านเพื่อจัดทําแผนการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งไม่ได้กําหนด  
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าแต่ละจังหวัด การรายงานข้อมูลอัตรากําลัง  
ประกอบการนําเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุม อกศจ. และ กศจ. ของแต่ละจังหวัด มีชุดข้อมูลที่ต่างกัน ลักษณะการ  
จําแนกข้อมูลต่างกัน การให้รายละเอียดสภาพอัตรากําลังมีความยุ่งยากพอสมควร  รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลใน  
รูปแบบที่ต่างกัน เพื่อสามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นปัจจุบันที่ทันต่อการใช้งาน  
      - ด้านตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่งานอัตรากําลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา และของสํานักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจด้านงานอัตรากําลังยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน มีประเด็นความเห็นทั้งที่ 
สอดคล้องและไม่ สอดคล้องกัน ซึ่งอาจส่งผลถึงการวิเคราะห์การใช้อัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่งที่ไม่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด  

(2) ด้วยระบบที่กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้จัดทําข้อมูลและส่งต่อให้กับ 
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กศจ. เป็นผู้ดําเนินการ แต่ในสภาพความเป็นจริง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่ได้มีฐานข้อมูลที่จะเป็นการช่วยตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ให้กับเขต
พ้ืนที่ได้ จึงไม่อาจรู้ว่าข้อมูล เหล่านั้นถูกหรือผิดมากน้อยเพียงใด  

(3)  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษาจะต้อง 
ดําเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด แต่ในเรื่องของแนวปฏิบัติเป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่ จะต้องกําหนดรูปแบบหรือปฏิทินการดําเนินการให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการให้เป็นไปในทิศทาง 



เดียวกัน และ เมื่อดําเนินการแล้วก็จะต้องเสนอให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการเสนอต่อ 
กศจ. เพื่อพิจารณา แต่ในสภาพความเป็นจริงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องมีภารกิจใน
การบูรณาการ การศึกษาของทุกหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด โดยขึ้นตรงต่อสํานักงานปลัดกระทรวง ไม่ใช่
ผู้บังคับบัญชา จึงทําให้ไม่สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ อีก
ทั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่ได้มีฐานข้อมูลที่จะเป็นการช่วยตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ให้กับเขต
พ้ืนที่ได้ 

(3) องค์ประกอบของ อกศจ. และ กศจ. ในเรื่องของสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เฉพาะด้านการ บริหารงานบุคคลและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีไม่เพียงพอ  
      - ความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันที่คาบเกี่ยวกันเรื่องอํานาจระหว่างสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษากับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  

(4) ขั้นตอนการสั่งการของราชการในการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รับ ทราบ เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาวและค่อนข้างล่าช้า เช่นการส่งผลงานเพื่อคัดเลือกทําให้
บางครั้งผู้ทีส่นใจจะส่งผล งานเข้ารับการคัดเลือก ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามห้วงเวลาที่กําหนด  

(5) การจัดข้อมูลการรายงานการบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เดิมให้ทุก 
เขตพ้ืนที่รายงาน ข้อมูล  แต่ปัจจุบันกําหนดให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานบูรณาการการศึกษาใน
จังหวัดและไม่ได้ กําหนดขอบเขตการทํางาน แนวปฏิบัติ หรือสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานทางการศึกษาให้
รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความไม่ชัดเจนนี้จึงค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานใน
การขอรับการสนับสนุน ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  

(6) ด้วยโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่แต่ละส่วนราชการไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน การ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดระดับจังหวัดจึงต้องปฏิบัติตามแนวทางของส่วนราชการนั้น ๆ เมื่อต้องเสนอเรื่อง
ขอความเห็นชอบต่อองค์ คณะบุคคล ผ่านสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ บางครั้งจึงไม่
สามารถทราบแนวปฏิบัติหรือ ระเบียบการดําเนินการของแต่ละส่วนราชการในเรื่องนั้น   

(7) การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน โครงการที่กําหนดไว้ไม่ได้รับการขับเคลื่อน  
ทําให้ฃแผนไม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  
      - หน่วยงานทางการศึกษายังให้ความตระหนักในเรื่องของการเสนอโครงการในแผนพัฒนา 
การศึกษาค่อนข้างน้อย  

(8)  การจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัด  
(9)  หน่วยงานทางการศึกษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในมิติของการจัด 

การศึกษาท่ีต้องบูรณาการร่วมกันในภาพรวมของจังหวัด 
 
 
 
 



3. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้   
 

เรื่องท่ีดำเนินการ จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ราย 

       (1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
     (2) การควบคุม จัดทำทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว(ที่เป็นตำแหน่งทำหน้าที่ครู)  
     (3) การควบคุมจัดทำเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์หรือกรอบอัตรากำลังที่            
ก.ค.ศ. กำหนด  
     (4) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีเป็นตำแหน่ง
ทำหน้าที่ครู)  
     (5) การตัดโอน การกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เฉพาะกรณี
อัตราว่าง การเกลี่ยพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  (ท่ีเป็นตำแหน่ง
ทำหน้าที่ครู)  
     (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง        
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ในสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว (ท่ีเป็นตำแหน่งทำหน้าที่ครู)  
     (๗) การบริหารดำเนินการเกี่ยวกับ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว  (ที่เป็นตำแหน่งทำหน้าที่ครู) ตามกรอบหรือที่ได้รับจัดสรร  
     (8) ปฏิบัติงานในงานแต่งตั้ง ย้าย ที่เก่ียวกับ  
          8.1) การการดำเนินการเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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เรื่องท่ีดำเนินการ จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ราย 

10) การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.อุดรธานี    
      10.1 ผูส้อบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
      10.2 ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
11) การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม  ให้ดำรงตำแหน่งครู  
12) การเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
13) การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  
14) การดำเนินการขอเพ่ิมวุฒิ 
15) การดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ 
16) การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  
17) การขอพระราชทานเพลิงศพ  
18) การขออนุญาตลากิจและลาทัศนศึกษาไปต่างประเทศ  
19) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
20) การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
21) การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง  
22) การดำเนินการออกหนังสือรับรองบุคคล  
23) การบริการให้ยืม ก.พ.7, ก.ค.ศ.16 และรับรองสำเนาถูกต้อง  
24) การดำเนินการการขอลาออกจากราชการ  
25) การดำเนินการเกี่ยวกับการถึงแก่กรรม  
26) ดำเนินการขอและพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ  
      ศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  
27) ดำเนินการขอและพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ  
      ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
28) ดำเนินการขอและพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ  
      ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทบทวน ว.13) 
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4.  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล  (เรียงลำดับตามความสำคัญ)   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานประสบปัญหาในการบริหารงานบุคคล เรื่องใดบ้าง และมีการ 

ดําเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลที่สําคัญ อย่างไร 
 

ปัญหา วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 
(1) การดําเนินการในบางเรื่อง  
บางครั้ง ส่วนราชการกําหนด 
ปฏิทินการดําเนินการที่กระชั้นชิด  
จึงเป็นสภาวะเร่งรีบของหน่วยงาน 
การศึกษาท่ีเป็นผู้ปฏิบัติที่จะต้อง  
จัดทําข้อมูลให้ทันต่อห้วงเวลาของ 
การนําเสนอ กศจ. จึงทําให้ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการส่ง 
ข้อมูลให้กับฝ่ายเลขานุการ กศจ.  
ล่าช้าไปด้วย 

(1) ใช้ วิธีการประสานงานแบบไม่ 
เป็นทางการ เช่น โดยวาจา การส่ง 
ไฟล์ข้อมูลก่อนการนําส่งหนังสือ 
ราชการ หรือหากเป็นเอกสารที่ต้อง 
แนบประกอบการประชุมก็จะให้ 
หน่วยงานนั้น ๆ นํามาในวันประชุม  
โดยให้จัดส่ง เฉพาะข้อมูลที่สําคัญ 
บรรจุในระเบียบวาระเป็นการ 
เบื้องต้นก่อน เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการ 
สามารถจัดทําเอกสารได้ทัน  
กําหนดห้วงเวลาของการประชุม  
รวมทั้ง ในเรื่องสําคัญ หรือเรื่องที่ 
ยังเข้าใจไม่ตรง การ ก่อนวัน 
ประชุมกจ็ะประชุมร่วมกันทุก 
หน่วยงาน เพ่ือ สร้างความเข้าใจให้ 
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 
 

(2) การใช้วิธีการประสานงานแบบ 
ไม่เป็นทางการ ที่ผ่านมาทําให้งาน 
แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา และท้ัง 
สองฝ่ายเริ่มให้ความร่วมมือและ 
เข้าใจในระบบการทํางานของกัน 
และกันมากข้ึน เริ่มเข้าใจบทบาท 
ของแต่ละฝ่าย 

(2) รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 
อัตรากําลัง ของหน่วยงานมีความ 
แตกต่างกัน แต่ละ หน่วยงาน 
การศึกษามีชุดข้อมูลที่ต่างกัน  
ลักษณะการจําแนกข้อมูลต่างกัน  
การให้ รายละเอียดสภาพ 
อัตรากําลังต่างกัน รวมทั้งไม่มีการ 
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ สามารถ 
ใช้งานได้ง่าย ข้อมูลจึงไม่มีความ  
เป็นปัจจุบันที่ทันต่อการใช้งาน 
 
 
 

(2) การประสานงาน การทบทวน  
การสร้างความเข้าใจ รวมทั้งจัดทํา 
ระบบ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระดับหน่วยงาน การศึกษาเพ่ือให้มี 
ข้อมูลในภาพรวมของ จังหวัด 

(2) ข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้น  
ระหว่าง หน่วยงานเริ่มมีแนวทางใน 
การดําเนินงาน ในทิศทางเดียวกัน 
มากขึ้น 



ปัญหา วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 
3) เจ้าหน้าที่งานของหน่วยงาน 
การศึกษาและสํานักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดมีความรู้ ความ 
เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่ต้อง 
ดําเนินการ ร่วมกันยังไม่ครอบคลุม 
ทุกด้าน มีประเด็น ความเห็นที
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน 

(3) ประสานงานเพ่ือสร้างความ 
เข้าใจในประเด็นปัญหา การใช้ 
เอกสารราชการ ระเบียบกฎหมาย 
อ้างอิง การระดมสมอง และรับฟัง 
จากผู้ที่มีความรู้และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ระหว่างกัน 

(3) เจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
เริ่ม 
เข้าใจ และให้การยอมรับในการ 
ดําเนินงานของกันและกันมากขึ้น 

(4) การกําหนดแผนและแนว
ปฏิบัติ 
ใน การบูรณาการการทํางานระดับ 
จังหวัด ไม่ชัดเจน การดําเนิน 
นโยบายอย่างเร่งด่วน และต้องการ 
ผลลัพธ์ในเวลาอันสั้น สิ่งที่ ตามมา 
คือ ความขัดแย้งทางความคิดและ  
เป้าหมาย ความบกพร่องในขั้นตอน 
การ ปฏิบัติ 

(4) พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่และ 
ปรับตัว เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานต้นสังกัดก็ได้ 
ดําเนินการ แก้ปัญหาโดยการจัดทํา 
คู่มือการ  
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดอบรม 
พัฒนา บุคลากร 

(4) เมื่อมีคู่มือและแนวปฏิบัติ การ 
ทํางาน จึงเริ่มเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน 

 
5. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล มีดังนี้  
    (1) การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของทุกหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดถือเป็นสิ่งที่สําคัญและควร
ดําเนินการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อการนําไปเป็น
ฐานข้อมูลในการดําเนินการของทุกส่วนราชการ แต่ในสภาพปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดไม่เข้าใจ
บทบาทของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จะต้องนําข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นมาจัดทําเป็นสารสนเทศใน
ภาพรวมของจังหวัดเท่าท่ีควร ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยภายใต้สังกัดในระดับจังหวัด เพื่อ
รับทราบและให้ความร่วมมือต่อไป  
    (2) ควรเพิ่มสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้มีอย่าง
น้อย 3 คน เพ่ือให้คานและดุลกันระหว่างนักกฎหมายด้วยกัน   
    (3) การดําเนินการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในสภาพปัจจุบันที่
ต้องพิจารณาทั้งเรื่องการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะและสิทธิ  
ประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการดําเนินการทางวินัย ซึ่งในแต่ละครั้งของ  
การประชุมมีเรื่องที่ต้องเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นจํานวนมาก เพ่ือให้การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความ  
รอบคอบ จึงเห็นว่าควรกําหนดให้มีคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพิจารณางานวินัยเป็นการเฉพาะ เพราะการ  
พิจารณาเรื่องต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านกฎหมายและพิจารณาอย่างความรอบคอบ และละเอียดถี่ถ้วน   
 



ขอรับรองว่า รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้เป็น ข้อมูลถูกต้อง 
เป็นจริงทุกประการ 
 

 
(นายบูรพา  พรหมสิงห์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 


