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ค าน า 
 

  เอกสารรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดท าขึ้นภายใต้บทบาทตามที่บัญญัติไว้ใน พ .ร.บ.ระเบียบ   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 23 ข้อ (8) ที่ก าหนดให้เขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา เพ่ือสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ             
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ                     
และประสิทธิภาพ  ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์คณะบุคคล ซึ่งการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความส าคัญ ส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาจ านวนมาก และจักต้องบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป 

  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการด าเนินงานการบริหารงานบุคคล  
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ผลส าเร็จของงานในเอกสารฉบับนี้ 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มบริหารงานบุคคล รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณไว้    
ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                  กลุม่บรหิารงานบคุคล 
                                       ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 
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สว่นที ่1 

บทน า 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหาร              
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหาร   
งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 การบริหารทรัพยากรบุ คคลส าหรั บข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา                
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กร
กลางในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ออกกฎ ระเบียบ ตีความ วินิจฉัยปัญหา  
และก ากับติดตามการด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนด และมีคณะอนุกรรมการข้าราช การครู           
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เป็นองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
และสถานศึกษาเป็นการบริหารงานโดยใช้อ านาจคู่ คือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559     
ให้ยุบเลิก อ .ก.ค .ศ .เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา และให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด       
(กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความส าคัญส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาจ านวนมาก ทั้งในด้านการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การย้าย การเลื่อน
ระดับต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รวมถึงการด าเนินการทางวินัยแ ละ       
การให้ออกจากราชการ ประกอบกับการมีองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจหลายองค์กร เข้ามามีบทบาท    
ในการถ่วงดุลการใช้อ านาจ ทั้งอ านาจของผู้บังคับบัญชาและองค์คณะบุคคล เพ่ือเป็นการรวบรวม                 
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล     
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

 1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  
 2. เพ่ือรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ  
สถานศึกษาในสังกัด  
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 3. เพ่ือเป็นการจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ในการก าหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ 
รักษาความเป็นธรรม รักษามาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
บริบททั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เกิดขึ้ นจากการปรับเปลี่ ยนโครงสร้ า งการบริหารงาน                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในส่วนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงาน ก.ค.ศ. โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีบริบททั่วไป ดังนี้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 
องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา  มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ  1,355,204  ไร่ เท่ากับร้อยละ 0.42 
ของประเทศ และมีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนน
เพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร 
และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร   โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

  อาณาเขต    
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                ทิศใต ้         ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว         

          จังหวัดสมุทรสาครและอ าเภอบางแพ  
          จังหวัดราชบุรี 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่                     
       อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและ 
                                       เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม 
                                       กรุงเทพมหานคร อ าเภอบางไทร   
                                       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม  
                                                                        จังหวัดราชบุรี และอ าเภอท่ามะกา  
                                                                        อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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การปกครอง 

จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         จังหวัดนครปฐมมี 106 ต าบล 930 หมู่บ้าน 
ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 93 แห่ง 

               

 

                                                 

ค าขวญัประจ าจงัหวดันครปฐม  

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี         
พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ าท่าจีน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

จงัหวดันครปฐม 

อ าเภอเมอืงนครปฐม อ าเภอนครชยัศร ีอ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตมู 

อ าเภอบางเลน 
 

อ าเภอพทุธมณฑล อ าเภอสามพราน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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โครงสร้างการบรหิารงาน 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 161/4 ถนนเพชรเกษม 
ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต
อ าเภอ เมืองนครปฐม ก าแพงแสน และดอนตูม  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์       
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและบริหารงาน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งส่วนราชการภายในตามโครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้  

1. กลุ่มอ านวยการ (Administration Group) 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group) 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group) 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group) 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration Group) 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group) 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (Teachers and Basic Education Group) 
9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (Distance Learning via Information and Communication Technology) 
 

ขอ้มูลพืน้ฐานทางการศกึษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา      
ภาคบังคับ รวมทั้งประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ในเขตอ าเภอ       
เมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม  ดังนี้ 

1. สถานศึกษา 

ระดบัทีจ่ดัการศกึษา จ านวนโรงเรยีน 
ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 102 
ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  19 

รวม 121 
 
หมายเหตุ :ไม่นับรวมโรงเรียนบ้านหนองแก  เนื่องจากไม่มีนักเรียน  
 

. 
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2. นกัเรยีน 

         จ านวนนักเรียนในสงักัด ฯ จ าแนกตามระดับชัน้ และห้องเรียน ดงันี ้
ระดบั/ชัน้ ชาย หญงิ รวม หอ้งเรยีน 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 539 487 1,026 65 
อนุบาล 2 1,682 1,532 3,214 166 
อนุบาล 3 1,766 1,562 3,328 170 
รวมระดับก่อนประถมศกึษา 3,987 3,581 7,568 401 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,099 1,827 3,926 173 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,953 1,858 3,811 173 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,889 1,684 3,573 162 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,978 1,732 3,710 163 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,972 1,787 3,759 163 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,023 1,885 3,908 167 
รวมระดับประถมศึกษา 11,914 10,773 22,687 1,001 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 393 254 647 25 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 370 299 669 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 358 289 647 24 
รวมระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 1,121 842 1,963 76 

รวมทัง้สิน้ 17,022 15,196 32,218 1,478 
 

          ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
 
 
จ านวนโรงเรยีนจ าแนกตามขนาดและจ านวนนกัเรยีน 

 

ขนาดโรงเรยีน จ านวนนกัเรียน จ านวนโรงเรยีน 

ขนาดที่ 1 นักเรียน       1 -  120  คน 47  โรงเรียน 
ขนาดที่ 2 นักเรียน    121 -  200  คน 35  โรงเรียน 
ขนาดที่ 3 นักเรียน    201 -  300  คน 14  โรงเรียน 
ขนาดที่ 4 นักเรียน    301 -  499  คน 12  โรงเรียน 
ขนาดที่ 5 นักเรียน    500 – 1,499 คน  9  โรงเรียน 
ขนาดที่ 6 นักเรียน 1,500 – 2,499  คน   3  โรงเรียน 
ขนาดที่ 7 นักเรียนมากกว่า 2,499  คน   1 โรงเรียน 

รวม  121 โรงเรียน 
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3. ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด  ดังนี้   

3.1 จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหนง่ และวฒุิการศกึษา 

รายการ 
ระดบัการศกึษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ ากวา่ ป.ตร ี รวม 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 7 81 14 - 102 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - 6 2 - 8 
คร ู 1 436 807 2 1,246 
ครูผู้ช่วย - 4 233 - 237 

รวม 8 527 1,056 2 1,593 
     หมายเหต ุ  ข้อมูลไม่รวมอัตราว่าง (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 
 
 

3.2 จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหนง่และวทิยฐานะ 
ต าแหนง่ อันดบัเงนิเดือน วทิยฐานะ จ านวน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.1 - - 
 คศ.2 ช านาญการ 33 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 68 
 คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 
รองผู้อ านวยการสถานศกึษา คศ.1 - - 
 คศ.2 ช านาญการ - 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 8 
คร ู คศ.1 - 416 
 คศ.2 ช านาญการ 384 
 คศ.3 ช านาญการพิเศษ 444 
 คศ.4 เชี่ยวชาญ 2 
ครผููช้ว่ย ครูผู้ช่วย - 237 

รวมทัง้สิน้ 1,593 
    หมายเหต ุ ข้อมูลไม่รวมอัตราว่าง (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 
 
 
 

 



7 

 

 
3.3 จ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏบิตัิงาน ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 
 
              รายการ 

         บคุลากร 
      ทางการศกึษา 

 
ลกูจา้ง 
ประจ า 

 
 ลกูจา้ง 
ชั่วคราว 

 
รวม 

 
 ต่ ากวา่ 
 ป.ตร ี

 
 ป.ตร ี

 
 ป.โท 

 
ป.เอก 

 
รวม 

38 ข     38 ค. 
 (1)  (2) 

ผอ.สพป.   1       1      1    1 
รอง ผอ.สพป.   -       -      -    -    - 
กลุม่อ านวยการ     4    5      2  11     3    7    1  11 
กลุม่นโยบายและแผน     4           4     1    1    2    4 
กลุม่บรหิารงานบคุคล   10    10     9    1  10 
กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา     5      5     1    4        5 
กลุม่นเิทศ ตดิตามและ 
ประเมนิผลการจดัการศกึษา 

  9   1    1   11     1    1    9     11 

หนว่ยตรวจสอบภายใน      1      1      1     1 
กลุม่บรหิารงานการเงนิ 
และสนิทรพัย ์

    5       2    7     2    4     1    7 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศกึษา 

    1       2    3     1    1     1    3 

กลุม่พฒันาครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา 

    1       1    2      1     1    2 

กลุม่กฎหมายและคด ี     1      1       1     1 
รวมทัง้สิน้   1  9  33    6      7   56    9   29   18    -  56 

 
หมายเหต ุ  ไม่รวมคนช่วยราชการ จ านวน 1 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)  
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4. กลุม่โรงเรยีน  

อ าเภอ/กลุม่ จ านวนโรงเรยีน 

เมอืงนครปฐม  
1. กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา 
2. กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์ 
3. กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม 
4. กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร 

ก าแพงแสน 
     5. กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 1 
     6. กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 2 
     7. กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 3 
     8. กลุ่มโรงเรียนก าแพงแสน 4 

 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 

 
12 โรงเรียน 
15 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 

ดอนตูม 
     9. กลุ่มโรงเรียนดอนตูม 
   10. กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง 

 
12 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 

รวม 121 โรงเรยีน 
 
         หมายเหต ุ ไม่นับรวมโรงเรียนบ้านหนองแก เนื่องจากไม่มีนักเรียน 
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สว่นที ่2 
 
อ านาจหนา้ที ่

 ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.)         
มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและ เกลี่ยอัตราก าลัง   
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์            
และการร้องทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ การยกย่องเชิดชู เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. จัดท ารายงานประจ าปีที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ          
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
 9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือตามที่ ก .ค.ศ.
มอบหมาย 
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สว่นที ่3 
ผลการด าเนนิงาน 

 
 การบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ด าเนินการด้วยระบบคุณธรรม (Merit System) ความเสมอภาค มีการสรรหา การบรรจุ การย้าย       
การแต่งตั้ง และการคัดเลือก ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งมีการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งตอบสนอง  
ต่อสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน  น าไปสู่ขวัญและก าลังใจของข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา สามารถเป็นองค์กรต้นแบบของการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม ให้กับองค์กรอ่ืนๆ        
การบรรจุ การย้ายและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียม
กันอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง  
      โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ 
หน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /
กิจกรรม ต่างๆ ได้ดังนี้ 
 
 1. พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลัง    
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครัง้ ราย 
1. จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   จ านวน 122 อัตรา  

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 12 อัตรา 
1.2 ครูผู้สอน จ านวน 104 อัตรา (สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1  

จ านวน 97 อัตรา ได้รับจากเขตอ่ืน จ านวน 7 อัตรา) 
1.3 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 อัตรา 
1.4 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

จ านวน 2 อัตรา ยุบคืนเป็นพนักงานราชการ จ านวน 1 อัตรา 
2. เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูจากโรงเรียนที่มีอัตราว่างเกินเกณฑ์ 
   ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราว่างต่ ากว่าเกณฑ์  
3. จัดสรรอัตราก าลังครูพัฒนาท้องถิ่น 
4. จัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้ 
    4.1 จัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูรายเดือน 
         แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 
       

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1 
 
1 

 
 

   122  
    

 
 
 
 
 

24 
 

20 
 

26 
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เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครัง้ ราย 
    4.2 จัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
    4.3 จัดสรรอัตราจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
    4.4 จัดสรรอัตราบุคลากรวิทย์ – คณิต 
    4.5 จัดสรรอัตราพนักงานราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) 
    4.6 จัดสรรอัตรานักการภารโรง 
    4.7 จัดสรรอัตราธุรการโรงเรียน 
 

      1 
1 
1 
1 

      1 
1 
 

   16 
    41 

12 
10 

    51 
121 

 
 

ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1             
ได้ด าเนินการเกลี่ยและจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งว่าง จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูผู้สอนเกินเกณฑ์ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ครูผู้สอนต่ ากว่าเกณฑ์ รวมถึงการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่ วคราวทั้งครูผู้สอน พนักงานราชการ ธุรการ     
และนักการภารโรง ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความเข้มแข็ง   
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดสรรอัตราก าลังและการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการและจ าเป็นอย่างแท้จริงของสถานศึกษา โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ต่อสถานศึกษา และเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย 
1. ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
        - กรณีปกติ      
   1.2 ข้าราชการครู 
         - กรณีปกติ 
         - กรณีพิเศษ 

 
 
4 
 
2 
2 

 
 

12 
 

38 
5 

2. คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง 
   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2 39 

3. แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 8 94 
4. บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการสอบแข่งขัน 5 70 
5. บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการคัดเลือกกรณีพิเศษ 2 32 
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เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย 
6. แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการกลุ่ม 

2 4 

7. คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่ง 
    ระดับช านาญการพิเศษ, ระดับช านาญการ 

2 3 

8. เลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 1 1 
9. รับโอนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 2 2 

 จากการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย โอน และเลื่อน
ระดับต าแหน่ง ทั้งภายในและต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , ต่างสังกัด ส่งผลกระทบต่ออัตราก าลัง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด       
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลัง ให้เป็นไป
ตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยการด าเนินการบรรจุ ย้าย และแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งสายผู้บริหารสถานศึกษา และสายผู้สอน รวมถึง       
การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 

การด าเนนิการ จ านวน (ราย) 

ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 12 
ย้ายครูผู้สอน 43 
แต่งตั้งครูผู้ช่วยด ารงต าแหน่งเป็นครู 94 
บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการสอบแข่งขัน 70 
บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการคัดเลือกกรณีพิเศษ 32 
แต่งตั้ง เลื่อน และรับโอนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 10 

รวม 261 

 
 จากข้อมูลพบว่าในปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ได้ด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูในสถานศึกษาตามสายงาน ดังนี้ 
สายงานบริหารสถานศึกษา ได้ด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 ราย ในส่วนข้าราชการครู
สายผู้สอน ได้ด าเนินการย้ายครูสายผู้สอน จ านวน 43 ราย แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน   
94 ราย  บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการสอบแข่งขันได้ จ านวน 70 ราย และบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
จากการคัดเลือกกรณีพิเศษ ตามความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน    
จ านวน 32 ราย ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      
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ลดปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา สร้างขวัญ ก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

              ส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคลในในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีการด าเนินการสรรหา 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย รับโอน และเลื่อนระดับต าแหน่ง ส่งผลให้มี
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถขับเคลื่อนภาระงานได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ข้าราชการในสังกัดได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญก าลั งใจ        
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
   
  3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย 
1. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางการพิจารณาความดีความชอบ 
   ให้ข้าราชการรับทราบและถือปฏิบัติ 

2  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส าหรับ 
   ผู้อ านวยการ  สถานศึกษาในสังกัดและผู้รักษาการในต าแหน่ง    

2  

3. เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ในสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 
   ครั้งที ่1 (1 เมษายน 2563) 
   - ระดับดี  
   - ระดับดีมาก  
   - ระดับดีเด่น 
   - ไม่ได้รับการพิจารณา (บรรจุใหม่) 
   ครั้งที ่2 (1 ตุลาคม 2563) 
   - ระดับดี  
   - ระดับดีมาก  
   - ระดับดีเด่น  
   - ไม่ได้รับการพิจารณา (บรรจุใหม่,เกษียณ,เต็มข้ัน) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  5 
411 

1,200 
    28 

 
  1 
154 

1,423 
  50 
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เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย 
 4. เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
    ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
 

 
 

1 
1 

 

 
 

37 
35 

 
 
                  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติ       
ตาม กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นไปตามกรอบวงเงินที่ก าหนด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดทุกประการ ข้าราชการได้รับการประเมินผล  
การปฏิบัติงานทุกราย ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินขั้นเดือน เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  

 4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์           
และการร้องทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
                  เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มีการจัดตั้งศูนย์     
ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์รับเรื่องเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทั้งสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ซึ่งที่ผ่านมาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้     
ความเข้าใจอันมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของทางราชการ และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและสามารถจัดปัญหา ความขัดแย้งเป็นการป้องปราบท าให้ปัญหาเกี่ยวกับ     
การด าเนินการทางวินัยไม่มี  

             5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ด าเนินงานเสริมสร้าง           
ความเข้มแข็งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าโครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบอัตราก าลัง รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และเลื่อนระดับต าแหน่ง เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ อีกทั้งมี
การคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างเพ่ือปฏิบัติงานพนักงานราชการ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ต าแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษา 
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ขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ และครูผู้ทรงคุณค่า รวมถึงต าแหน่งธุรการและนักการภารโรง เพ่ือช่วยสนับสนุน
ภาระงานของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข้ง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัด และผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
          
 6. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เรื่องที่พจิารณา จ านวน 
ครั้ง ราย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 10 คณะ 

2 121 

2. ด าเนินการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการก ากับ ดูแล ติดตาม 
   การบริหารงานบุคคลและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ 
   ของ สพฐ.และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
   พร้อม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
   ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

2 44 

  
 ในด้านการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ด าเนินการในรูปองค์คณะบุคคล เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกฎ ก .ค.ศ. และแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้า ราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาทุกประการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามกรอบวงเงินที่ก าหนด โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 10 คณะ              
และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 1 คณะ ซึ่งเป็นไปตาม        
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ก าหนดทุกประการ 
 
 7. จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งในส่วนของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศบุคคลด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล (personal 
Office of Basic Education Commission : P-OBEC) รายโรงเรียน รายบุคคลที่ครบถ้วน ถูกต้อง      
เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้ส าหรับการบริหารงาน โดยเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนทั้งด้านประวัติส่วนตัว  
ประวัติการรับราชการ เลขประจ าต าแหน่ง เลขที่จ่ายตรง อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา ระดับต าแหน่ง   
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการบริหาร
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อัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เพ่ือเป็นฐาน
ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

 8. จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน   
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประมวลผลการบริหารทรัพยากรบุคคล       
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่สะท้อนผลการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ และน าเสนอต่อ      
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป เป็นกลไกในการควบคุม ก ากับติดตามการปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคล     
อย่างมีสมดุล และเพ่ือให้ผลการด าเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
  
              9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา  

เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย 
1.พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
  ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) 
 1.1 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการ 
     - ผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
       จ านวน 55 คณะ 9 สาขาวิชา 
 1.2 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ             

- ผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
  จ านวน 2 คณะ  รวม 1 สาขาวิชา 

          - ผลงานทางวิชาการ  
 จ านวน 2 คณะ  รวม 1 สาขาวิชา 

   2. พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
       เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
       การศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือส านักงาน  
       ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) 
       2.1 วิทยฐานะช านาญการ 
       2.2 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมิน ฯ และคณะกรรมการกลั่ นกรองข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการขอให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน            
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน      
ด้านที่ 1 ประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ประเมินคุณภาพ     
การปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) จ านวน 55 คณะ จ านวน 9 สาขาวิชา และประเมินผลงานด้านที่ 3         
ด้านผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ จ านวน 55 คณะ  ใน 9 สาขาวิชา 

     1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพ่ือประเมินผล          
การปฏิบัติงานด้านที่ 1 ประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) จ านวน 2 คณะ จ านวน 1 สาขาวิชา โดยน ารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ที่ส านักงาน ก.ค.ศ เพ่ือก าหนดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานด้านที่ 3 จ านวน 1 สาขาวิชา  
                    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพ่ือประเมินผลผลงาน
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
ด้านที่ 3 จ านวน 1 สาขาวิชา  
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก .ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
                   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการ เพ่ือประเมินตัวชี้วัดด้านที่ 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัด ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คณะ จ านวน 2 ระดับชั้น 
                   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพ่ือประเมินตัวชี้วัด     
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 9 คณะ 2 ระดับชั้น 

      ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่ามีคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษาในทุกวิทยฐานะและทุกสาขาวิชาที่ขอรับการประเมินในแต่ละรอบปี และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกประการ 
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           10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย  

เรื่องที่พจิารณา 
จ านวน 

ครั้ง ราย 
   พิจารณาอนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะดังนี้ 
   1. วิทยฐานะช านาญการ (ว.17) 
   2. วิทยฐานะช านาญการ (ว.21) 
   3. วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ว.17) 
   4. วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ว.21) 
 

 
 
9 
2 
1 
9 

 
 

55 
2 
2 
9 

 
ในปีงบประมาณ 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริม  

ให้ได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก .ค.ศ.ก าหนด   
โดยได้รับการประเมินให้มีวิทยฐานะ และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก .ค.ศ.
ก าหนด ซึ่งมีผู้เสนอขอรับการประเมินจ าแนกตามวิทยฐานะและสาขาวิชา ดังนี้ 

  1. วิทยฐานะช านาญการ  
                         1.1 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 
 

 
สาขาวชิา 

จ านวนผู้ขอรบั           
การประเมนิ 

ผลการประเมิน 
อนมุัต ิ ปรบัปรงุ ไม่อนมุัต ิ อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ 
นิเทศการศึกษา 1 1 - - - 
คณิตศาสตร์ 4 4 - - - 
การงานอาชีพ ฯ 2 2 - - - 
ภาษาไทย 20 20    
ปฐมวัย 12 12    
ศิลปะ 4 4    
สังคมศึกษา 3 3    
วิทยาศาสตร์ 6 6 - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 - - - 

รวม 55 55 - - - 
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                         1.2 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 
สาขาวชิา 

จ านวนผู้ขอรบั           
การประเมนิ 

ผลการประเมิน 
อนมุัต ิ ปรบัปรงุ ไม่อนมุัต ิ อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ 
ระดับประถมศึกษา 2 2 - - - 

รวม 2 2 - - - 

 
จากข้อมูลพบว่ามีข้าราชการครูในสถานศึกษาขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะ     

ช านาญการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด   
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) จ านวน 55 ราย ใน 9 สาขาวิชา และตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) จ านวน 2 ราย ใน 1 ระดับชั้น       
ได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ.ก าหนด และได้รับการการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 

 
        2. วทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

                       2.1 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2552 

 
 

สาขาวชิา 
จ านวนผู้ขอรบั
การประเมนิ 

ผลการประเมิน  
รวม อนมุัต ิปรบัปรงุ ไม่อนมุัติ อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ 
บริหารการศึกษา 3 2 - - 1 3 

รวม 3 2 - - 1 3 

 
                         2.2 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 
สาขาวชิา 

จ านวนผู้ขอรบั           
การประเมนิ 

ผลการประเมิน 
อนมุัต ิ ปรบัปรงุ ไม่อนมุัต ิ อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ 
ระดับปฐมวัย 2 1 - - 1 
ระดับประถมศึกษา 7 2 - - 5 

รวม 9 3 - - 6 
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       การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอรับ  
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือขอให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(ตาม ว.17) สายงานบริหารการศึกษา จ านวน 3 ราย ได้รับการประเมินด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์  ด้านที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างการประเมิน จ านวน 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ตาม ว.21) ระดับปฐมวัย จ านวน 2 ราย 
และระดับประถมศึกษา จ านวน 7 ราย โดยได้รับการประเมินด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน    
ทุกตัวชี้วัด ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ระดับปฐมวัย จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างการประเมิน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
50.00  และระดับประถมศึกษา จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 อยู่ระหว่างการประเมิน จ านวน    
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.43 

     ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1               
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หลักๆ ส าคัญ ดังนี้ 

     1. บริหารนโยบายตามบทบาทและหน้าที่ โดยเน้นความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และ ก .ค .ศ .ก าหนด                 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การเกลี่ยอัตราก าลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งและเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา 
      3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ      
ในการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ก ากับ ติดตาม การประเมินผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
      4. ก ากับ ติดตาม การย้าย การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ.ก าหนดด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม รวมถึงการออกค าสั่งให้ถูกต้อง  
      5. ก ากับ ติดตาม การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดยไม่มีข้อร้องเรียน 
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                                  สว่นที ่4 
                       ปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

ปัญหาและอปุสรรค 
    1. นโยบายจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ  ไม่มีการเพ่ิมจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการ       
ตามจ านวนปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
         2. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูทดแทนต าแหน่งที่ว่างมีความล่าช้า     
ใช้เวลานาน เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินไป  
         3. การเกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ กรณีมีคนครอง ไม่สามารถ
ท าได้  เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีต าแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
 1. สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ เป็นไปตามความจ าเป็นของหน่วยงานและสถานศึกษา 
               2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการปรับปรุง
กระบวนงานและสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
               3. ด าเนินการเกลี่ยอัตราว่าง ต าแหน่งข้าราชการครู จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ 
โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  ไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
และมีอัตราความขาดแคลนร้อยละมากที่สุดเป็นล าดับแรก  เพ่ือน าไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขา
วิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
     4. ขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ หรือจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการครู
จากมากไปหาน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
              1. บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ และจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังข้าราชการครูครบตามเกณฑ์ และ
ข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์น้อยกว่า ไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์
ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการตัดโอนมากกว่า เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์
แล้วใกล้เคียงกัน  
    2. รวมสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะ  
กลุ่มโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการบริหาร
จัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นการ   
ช่วยลดปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครูได้ระดับหนึ่ง 
 
 
 



22 

 

        3. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการครูจากมากไปหาน้อย 
    4. พัฒนาข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้  
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ในกลุ่มทุกกลุ่มสาระมีผลการเรียนรู้สูงข้ึน 


