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                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  ไดจัดทํารายงานผลการบริหารและนํามา
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจะไดทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมาและนํามาปรับ
ใชในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดความเหมาะสมและเปนประโยชนตอ
การจัดการศึกษา สนองนโยบายสํานักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปนขอมูลในการจัดทําแผน
อัตรากําลังขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในปงบประมาณตอไป 

                     ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีทําใหรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง 
                     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง        
อยางเปนระบบในการวิเคราะหและคาดคะเนเก่ียวกับความตองการอัตรากําลัง เพ่ือจะไดมีการสรรหาบุคลากร
ใหตรงกับความตองการ ในจํานวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใช
และพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เปนไปตามมาตรา 20,23 ( 1 ), ( 7 )       
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
                   เรื่องท่ีดําเนินการ  
                   - การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - การควบคุมจัดทําเกณฑอัตรากําลังขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑหรือกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
                   - การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตําแหนง การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว (ท่ีเปนตําแหนงทําหนาท่ีครู) 
                  - ดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การจัดสรรอัตราขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว  
( ท่ีเปนตําแหนงทําหนาท่ีครู ) 
                  - การบริหารดําเนินการเก่ียวกับ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว (ท่ีเปนตําแหนงทําหนาท่ีครู) 
ตามกรอบหรือท่ีไดรับจัดสรร  
                  - การเกษียณอายุราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ดานการสรรหาคนดีคนเกง 
              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดกําหนดการสรรหาคนดี คนเกงเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยการสรรหาคนท่ีมีความรู ความสามารถ และยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เพ่ือใหมีขวัญ
และกําลังใจกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
             เรื่องท่ีดําเนินการ 
             - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดําเนินการประชาสัมพันธใหแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขารับการคัดเลือกบุคคลดีเดนและรางวัลตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานในสังกัดและ  
นอกสังกัด  

3. ดานการพัฒนาบุคลากร 
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากร       
โดยดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานวิชาชีพแบะจรรยาบรรณและสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และภาระงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
               เรื่องท่ีดําเนินการ 
               - การประชาสัมพันธเขารับการอบรมตามหนวยงานตางๆ 



               - จัดโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมและพัฒนาตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  ไดกําหนดนโยบายดานการสรางความกาวหนา  
ในวิชาชีพ โดยสนับสนุนการสรางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
สามารถกาวหนาในวิชาชีพโดยอาศัยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนง รวมถึงภารกิจหนาท่ีท่ีไดปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จเปนท่ียอมรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถกาวหนาไดอยางหลากหลาย 
เชน การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การเปลี่ยนตําแหนงและสายงาน 
ฯลฯ 
               เรื่องท่ีดําเนินการ 
               - ดําเนินการขอและพิจารณาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
               - ดําเนินการเพ่ิมวุฒิการศึกษา 
               - ดําเนินการประชาสัมพันธการอบรมเพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดกําหนดใหมีนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ ซ่ึงจะสงผลใหขาราชการ
และผูปฏิบัติงานมีการปฏิบัติราชการเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพ 
                เรื่องท่ีดําเนินการ 
               - การดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ 
               - การขออนุญาตลากิจและลาทัศนศึกษาไปตางประเทศ 
               - การบริหารใหยืม ก.พ.7 , ก.ค.ศ.16 
               - การดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการ/ผูรับบํานาญ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 
               - การดําเนินการขอลาออกจากราชการ 

6. ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดกําหนดการสรรหา บรรจุ แตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนกิจกรรมหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนลําดับแรกในการจัดคนเขา
ทํางาน การสรรหามีความสําคัญตอองคกรอยางยิ่งถาองคกรสามารถสรรหาบุคคลผูมีความรูความสามารถ    
เขามาปฏิบัติงานในองคกรจะสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน สําหรับการสรรหา บรรจุ 
แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 

เรื่องท่ีดําเนินการ 
                 - การควบคุม จัดทําทะเบียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ในสถานศึกษา 
                 - การตัดโอน การกําหนดตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน เฉพาะกรณีอัตราวาง การเปลี่ยนพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ในสถานศึกษา 
                 - ดําเนินการแตงตั้ง ยาย โอน ท้ังภายในและระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



 
7. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
เปนกระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณคาตอ
การปฏิบัติงานภายในเวลาท่ีกําหนดไวอยางแนนอน การประเมิน ตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบ และ
มาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 
                  เรื่องท่ีดําเนินการ 
                  - ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปฏิบัติงานในดาน
ตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและคาจาง 

8. ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดกําหนดใหมีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และการรักษาวินัย โดยใหความสําคัญอยางมากในการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน
ขาราชการท่ีดี โดยสรางความตระหนัก ปลูกจิตสํานึกในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยตอ
ตนเอง ตอหนวยงาน และผูมารับบริการ 

เรื่องท่ีดําเนินการ 
- ประชาสัมพันธการปองกันกระทําผิดวินัยใหขาราชการครูและบุคลากรทุกทางการศึกษา 
- ประชาสัมพันธและสงบุคลากรเขารับอบรมเพ่ือสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

 
 
             

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหสถานศึกษามีอัตรากําลังครูเปนไปตามเกณฑ ก.ค.ศ. กําหนด มีครูผูสอรนในสาขาวิชา
ตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนด และเปนไปตามความตองการจําเปนของสถานศึกษา บุคลากรในหนวยงาน      
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความรักองคกร โดยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
                    1. ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
                        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดใหความสําคัญและสงเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา มอบนโยบายในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน  ดําเนินงาน                
ดวยหลักธรรมาภิบาล ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ยึดระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
                    2. หลักการมีสวนรวม 
                        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดําเนินการบริหารงานบุคคล พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเก่ียวของ ไดมีสวนรวมในภารกิจงานของ
กลุมบริหารงานบุคคล โดยหลักการมีสวนรวม เชน การมีสวนรวมของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูทรงคุณวุฒิ ลูกจาง และ    
ภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
ปญหา อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทําให
งานดานพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแระถมศึกษาพังงา โดยเฉพาะการจัดทําโครงการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการ
อบรมตามหนวยงานในสังกัดและนอกสังกัดในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายได 

ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดานพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา และเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานวิชชาชีพ,จรรยาบรรณ และสอดคลองกับนโยบายและ
ภาระงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงเห็นควรใหมีการจัดการอบรมในระบบออนไลน 
รวมถึงประชาสัมพันธการอบรมในระบบออนไลนจากหนวยงานในสังกัดและนอกสังกัด 
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