
 
รายงานการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด................................. 

/ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา....................................................... 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          



วัตถุประสงค ์
 

          รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ 
ก.ค.ศ. ตั้ง ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ รักษาความเป็นธรรมและรักษามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ขอบเขต 
 
           การรายงานนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะที่อยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หัวข้อการรายงาน 
 
1.  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด / ส่วนราชการ / หน่วยงานการศึกษา 
2.  ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง 
3.  ปริมาณงานของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง 
4. ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่เลขานุการ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และสถานศึกษา/

ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา 
5.  เป้าหมายและความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 
6.  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
7.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านการบริหารงานบุคคล  
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1.  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานศึกษาธิการจังหวดั/ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา............. 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 
1.1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ครูผู้ช่วย - ………..... .............. ...............  
2 คร ู - ………..... .............. ...............  
3 คร ู ครูช านาญการ ………..... .............. ...............  
4 คร ู ครูช านาญการพิเศษ ………..... .............. ...............  
5 คร ู ครูเชี่ยวชาญ ………..... .............. ...............  
6 คร ู ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ………..... .............. ...............  
7 อาจารย์ - ………..... .............. ...............  
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ………..... .............. ...............  
9 รองศาสตราจารย์ - ………..... .............. ...............  

10 ศาสตราจารย์ - ………..... .............. ...............  
11 รองผอ.สถานศึกษา - ………..... .............. ...............  
12 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการ ………..... .............. ...............  
13 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการพิเศษ ………..... .............. ...............  
14 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.เชี่ยวชาญ ………..... .............. ...............  
15 ผอ.สถานศึกษา - ………..... .............. ...............  
16 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ ………..... .............. ...............  
17 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ ………..... .............. ...............  
18 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ …........... .............. ...............  
19 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ …........... .............. ...............  
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ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

20 รองศธจ. - …........... .............. ...............  

21 ศธจ. - …........... .............. ...............  

22 รองผอ. สพท. - …........... .............. ...............  

23 รองผอ. สพท. รองผอ.สพท.ช านาญการ
พิเศษ 

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

24 รองผอ. สพท. รองผอ.สพท. เชี่ยวชาญ …........... .............. ...............  

25 รองผอ. สนง. กศน.
จังหวัด 

- …........... .............. ...............  

26 รองผอ. สนง. กศน.
จังหวัด 

รองผอ. สนง. กศน. จังหวัด
ช านาญการพิเศษ 

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

27 รองผอ. สนง. กศน.
จังหวัด 

รองผอ. สนง. กศน. 
จังหวัดเชี่ยวชาญ 

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

28 รองผอ. สนง. กศน. 
กทม. 

- …........... .............. ...............  

29 รองผอ. สนง. กศน. 
กทม. 

รองผอ. สนง. กศน. 
กทม.ช านาญการพิเศษ 

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

30 รองผอ. สนง. กศน. 
กทม. 

รองผอ. สนง. กศน. 
กทม.เชี่ยวชาญ 

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

31 ผอ. สพท.                    - …........... .............. ...............  
32 ผอ. สพท. ผอ. สพท. เชี่ยวชาญ …........... .............. ...............  

33 ผอ. สพท. ผอ. สพท. เชี่ยวชาญพิเศษ …........... .............. ...............  

34 ผอ. สนง. กศน. 
จังหวัด 
 

- 
 

…........... .............. ...............  
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ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

35 ผอ. สนง. กศน. 
จังหวัด 

ผอ. สนง. กศน. 
จังหวัดช านาญการพิเศษ 

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

36 ผอ. สนง. กศน. 
จังหวัด 

ผอ. สนง. กศน. 
จังหวัดเชี่ยวชาญ 

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

37 ผอ. สนง. กศน. 
จังหวัด 

ผอ. สนง. กศน. 
จังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ 

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

38 ผอ. สนง. กศน. กทม. - …........... .............. ...............  

39 ผอ. สนง. กศน. กทม. ผอ. สนง. กศน. กทม. 
ช านาญการพิเศษ 

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

40 ผอ. สนง. กศน. กทม. ผอ. สนง. กศน. กทม. 
เชี่ยวชาญ 

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

41 ผอ. สนง. กศน. กทม. ผอ. สนง. กศน. กทม. 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

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

42 ศึกษานิเทศก์ - …........... .............. ...............  

43 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการ 

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

44 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ 
ช านาญการพิเศษ 

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

45 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ …........... .............. ............... 

 

46 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญพิเศษ 

….........
............ 

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

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

 

47 เจ้าพนักงานธุรการ - …........... .............. ...............  
48 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - …........... .............. ...............  

49 เจ้าพนักงานพัสดุ - …........... .............. ...............  
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ล าดับ 
ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

จ านวน 

หมายเหตุ 
ต าแหน่ง 

ที่มี 
คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

50 เจ้าพนักงานห้องสมุด - …........... .............. ...............  
51 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา - …........... .............. ...............  

52 นายช่างไฟฟ้า - …........... .............. ...............  

53 นายช่างโยธา - …........... .............. ...............  

54 พยาบาลเทคนิค - …........... .............. ...............  

55 นักจัดการงานทั่วไป - …........... .............. ...............  

56 นักประชาสัมพันธ ์ - …........... .............. ...............  

57 นักวิชาการเงินและบัญชี - …........... .............. ...............  

58 นักวิชาการพัสดุ - …........... .............. ...............  

59 นักทรัพยากรบุคคล - …........... .............. ...............  

60 นิติกร - …........... .............. ...............  

61 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - …........... .............. ...............  

62 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - …........... .............. ...............  

63 นักวิชาการศึกษา - …........... .............. ...............  

64 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - …........... .............. ...............  

65 บรรณารักษ์ - …........... .............. ...............  

66 พยาบาลวิชาชีพ - …........... .............. ...............  
67 อ่ืน ๆ.................................... - …........... .............. ...............  

รวม …........... .............. ...............  
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1.2  จ านวนนักเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ 
ที ่

ระดับ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

 ก่อนประถมศึกษา   

1 อนุบาล 1 ..................................  

2 อนุบาล 2 ..................................  

3 อนุบาล 3 ..................................  
รวม ..................................  

 ประถมศึกษา   

4 ประถมศึกษาปีที่ 1 ..................................  

5 ประถมศึกษาปีที่ 2 ..................................  

6 ประถมศึกษาปีที่ 3 ..................................  

7 ประถมศึกษาปีที่ 4 ..................................  

8 ประถมศึกษาปีที่ 5 ..................................  

9 ประถมศึกษาปีที่ 6 ..................................  
รวม ..................................  

 มัธยมศึกษาตอนต้น   

10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ..................................  

11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ..................................  

12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ..................................  
รวม ..................................  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย   
 ประเภทสามัญศึกษา   

13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ..................................  

14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ..................................  

15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ..................................  

รวม ..................................  
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ล าดับ 

ที ่
ระดับ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

 ประเภทอาชีวศึกษา   

16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 .................................  

17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 .................................  

18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 .................................  

รวม .................................  

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 .................................  

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 .................................  

รวม .................................  

21 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  
(ปทส.) ปีที่ 1 .................................  

22 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง 
(ปทส.) ปีที่ 2 .................................  

รวม .................................  

23 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น .................................  

24 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

 

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

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

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

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

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

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

รวมทั้งสิ้น .................................  
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2.  ผลการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 23 (พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547) และตามข้อ 8 (ค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560) ของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีดังนี้ 

          

อ านาจและหน้าที่ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี 
ต้อง

ปรับปรุง 
ปัญหา/อุปสรรค 

(1)  พิจารณาก าหนดนโยบาย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา/  
ส่วนราชการ/สนง. กศน. รวมทั้ง              
การก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง
และเกลี่ยอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

    

(2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ส่วนราชการ/สนง. กศน. 
 

    

(3)  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ 
การพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ส่วนราชการ/สนง. กศน. 
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อ านาจและหน้าที่ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี 
ต้อง

ปรับปรุง 
ปัญหา/อุปสรรค 

(4)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง 
การด าเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

    

(5)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
การจัดสวัสดิการและการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ                     
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา/
ส่วนราชการ/สนง. กศน. 
 

    

(6)  ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส่วนราชการ/
สนง. กศน. 
 

    

(7)  จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส่วนราชการ/
สนง. กศน. 
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อ านาจและหน้าที่ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี 
ต้อง

ปรับปรุง 
ปัญหา/อุปสรรค 

(8)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
 

    

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่อง 
การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ไม่อยู่ในอ านาจ และหน้าที่ของผู้บริหาร 
ของหน่วยงานการศึกษา 
 

    

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้               
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมายอ่ืนหรือ 
ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 

    

(11) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัด
การศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ทีจ่ัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
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อ านาจและหน้าที่ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี 
ต้อง

ปรับปรุง 
ปัญหา/อุปสรรค 

(12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษา 

 

    

(13) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 
ในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

    

(14) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค 
 

    

(15) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

    

(16) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณา
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 
 

    

 
หมายเหตุ กรณีปัญหาอุปสรรคในแต่ละข้อมีมาก ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบ 
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3.  ปริมาณงานของ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  มีดังนี้ 
     3.1  ประชุม กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จ านวน........................ครั้ง 
     3.2  งบประมาณในการด าเนินการจัดประชุม กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

รวม.................................บาท 
     3.3  เรื่องที่พิจารณาจ าแนกได้  ดังนี ้
 

เรื่องท่ีพิจารณา 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 

1.  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

     1.1  ผู้สอบแข่งขันได้ ............................................................. ............. ............ ............. 

     1.2  ผู้ได้รับการคัดเลือก......................................................... ............. ............ ............. 

     1.3  ผูช้ านาญ/เชี่ยวชาญระดับสูง........................................... ............. ............ ............. 

     1.4  การโอนข้าราชการอ่ืน .................................................... ............. ............ ............. 

     1.5  การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ.................................... ............. ............ ............. 

     1.6  การบรรจุกลับ................................................................ ............. ............ ............. 

     1.7  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................... ............. ............ ............. 

2.  การเปลี่ยนต าแหน่ง  ................................................................. ............. ............ ............. 

3.  การย้าย.................................................................................  

4.  การให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ............................... 

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

     4.1  ครูช านาญการ................................................................ ............. ............ ............. 

     4.2  ครูช านาญการพิเศษ....................................................... ............. ............ ............. 

     4.3  ครูเชี่ยวชาญ................................................................... ............. ............ ............. 

     4.4  รองผู้อ านวยการช านาญการ............................................ ............. ............ ............. 

     4.5  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ................................... ............. ............ ............. 

     4.6  รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ.............................................. ............. ............ ............. 

     4.7  ผู้อ านวยการช านาญการ................................................. ............. ............ ............. 

     4.8  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ......................................... ............. ............ ............. 

     4.9  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ.................................................... ............. ............ ............. 

 4.10  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ............................................... ............. ............ ….......... 
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เรื่องท่ีพิจารณา 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 

5.  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา……………………….. 

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

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

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

6.  การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและ 

     บุคลากรทางการศึกษา............................................................  

 

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

 

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

 

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

7.  การพิจารณาด าเนินการทางวินัย ............................................. ............ .............. ............. 

8.  การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากร 

     ทางการศึกษา .......................................................................  

 

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

 

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

 

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

9.  การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

     มาตรา 38 ค. (2).................................................................... 

 

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

 

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

 

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

10.  การออกจากราชการ................................................................ ............ .............. ............. 

11.  อ่ืน ๆ (ระบุ) .......................................................................... ............ .............. ............. 
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4.  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่เลขานุการ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และ
สถานศึกษา/ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561    

 

ประเด็นการประเมิน 

หน่วยงาน 
เลขานุการ กศจ. / 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ภาพรวมของสถานศึกษา/               
ส่วนราชการ/หน่วยงาน

การศึกษา หมายเหตุ 

ดีมาก ดี 
ต้อง

ปรับปรุง 
ดี

มาก 
ด ี

ต้อง
ปรับปรุง 

1. ความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์และ
วิธีการระเบียบ  กฎหมาย ด้านการ
บริหารงานบุคคล 
 

 
 
......... 

 
 
........ 

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

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
….......... 

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

2. การจัดท าค าขอ ได้ตรงตามประเด็น
หรือเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

 
......... 

 
........ 

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

 
......... 

 
......... 

 
….......... 

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

3. การจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยจัดท าได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
 

 
......... 

 
........ 

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

 
......... 

 
......... 

 
….......... 

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

4. การชี้แจง การน าเสนอ ท าได้ชัดเจน 
สามารถประสานและท าความเข้าใจได้กับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
......... 

 
 
........ 

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

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
….......... 

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

5. องค์คณะบริหารงานบุคคล พิจารณา 
ค าขอได้อย่างเป็นธรรม ตามระบบคุณธรรม 
และหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
......... 

 
 
........ 

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

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
….......... 

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

6. การวางแผน ก าหนดเวลาการท างาน
ตามกิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

 
......... 

 
........ 

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

 
......... 

 
......... 

 
….......... 

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

7. การปฏิบัติการสรรหาบุคคลถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 
......... 

 
........ 

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

 
......... 

 
......... 

 
….......... 

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

8. การออกค าสั่งบรรจุและแตง่ตั้งถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 
.......... 

 
........ 

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

 
.......... 

 
.......... 

 
…........... 

 
............... 
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ประเด็นการประเมิน 

หน่วยงาน 
เลขานุการ กศจ. / 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ภาพรวมของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

หมายเหตุ 

ดีมาก ดี 
ต้อง

ปรับปรุง 
ดี

มาก 
ดี 

ต้อง
ปรับปรุง 

 

9. การจัดท าค าขอแก้ไข วัน เดอืน ปีเกิด 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

…........... 

 
 

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

10. การจัดท าข้อมลูการเกษียณอายุราชการ 
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบ              
ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

…........... 

 
 

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

11. จัดประชุมสัมมนา หรือระดม 
ความคิดเห็นเพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดท า
ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาในการบริหาร 
งานบุคคล 
 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

…........... 

 
 

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

12. ด าเนินการ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
การบริหารงานบุคคลตามหน้าทีภ่ารกิจ             
ที่ ก.ค.ศ./ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ก าหนด 
 

 
 
 

.......... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

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

 
 
 

.......... 

 
 
 

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

 
 
 

…........... 

 
 
 

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

13. ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทีต่รวจพบ 
ได้ทันเวลา 
 

 
.......... 

 
.......... 

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

 
.......... 

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

 
…........... 

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

 

14. ขยายผลหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลภายในส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด/ส่วนราชการ/หน่วยงาน
การศึกษา/สนง.กศน. หรือหน่วยงานอ่ืน 
 

 
 
 

.......... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

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

 
 
 

.......... 

 
 
 

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

 
 
 

…........... 

 
 
 

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

15. เสนอแนะ และมีมาตรการให้ปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
งานบุคคล 
 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

…........... 

 
 

............... 
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ประเด็นการประเมิน 

หน่วยงาน 
เลขานุการ กศจ. / 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ภาพรวมของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

หมายเหตุ 

ดีมาก ดี 
ต้อง

ปรับปรงุ 
ดีมาก ดี 

ต้อง
ปรับปรุง 

16. หน่วยงานที่เปน็เลขานุการ กศจ. 
หรือสถานศึกษา เข้าใจภาระงาน บทบาท 
หน้าที่ในงานการบริหารงานบุคคล 
 

 
 

.......... 

 
 

.......... 

 
 

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

 
 

........... 

 
 

.......... 

 
 

….......... 

 
 

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

17. หน่วยงานที่เปน็เลขานุการ กศจ. 
หรือสถานศึกษา ได้จัดเตรียมทรัพยากร               
การบริหารงานบุคคลไว้ล่วงหนา้เพียงพอ
รวมทั้งการเตรียมพัฒนาก าลังคนตามล าดับ
ความจ าเปน็ก าลงัคน 
 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

........... 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 

….......... 

 
 
 
 

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

18. หน่วยงานที่เป็นเลขานุการ กศจ. 
หรือสถานศึกษา ปฏิบัตงิานบริหารงานบุคคล 
สัมพันธ์สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล
ของส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 
 
 

.......... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

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

 
 
 

........... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

….......... 

 
 
 

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

19. มีการจัดเจ้าหน้าที่ รับผดิชอบ 
รับภาระ หน้าที่โดยตรงส าหรับโครงการ
บริหารงานบุคคลที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ
งานตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

 
 
 

.......... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

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

 
 
 

........... 

 
 
 

.......... 

 
 
 

….......... 

 
 
 

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

20. การบริหารงานบุคคลของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานที่เป็น 
เลขานุการ กศจ. หรือสถานศึกษา  
มีความโปร่งใส และสามารถให้ข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

........... 

 
 
 
 

.......... 

 
 
 
 

….......... 

 
 
 
 

............... 
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5.  เป้าหมาย และความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 
 เป้าหมายและความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
ท่ีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเลขานุการ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง เห็นว่าประสบผลส าเร็จมากและ
สามารถใช้เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างการบริหารงานบุคคลที่ดี มีดังนี้     
 

(1) เรื่อง/งาน/โครงการ          
 เป้าหมายที่ต้องการ         

            
วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน        
           
           
            
งบประมาณในการด าเนินงาน       บาท 
ผลส าเร็จ           
           
                   
ได้รับรางวัล/ค าชมเชยจาก         
            
เมื่อวันที่            

 

(2) เรื่อง/งาน/โครงการ          
 เป้าหมายที่ต้องการ         

            
วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน        
           
           
            
งบประมาณในการด าเนินงาน       บาท 
ผลส าเร็จ           
           
                   
ได้รับรางวัล/ค าชมเชยจาก         
            
เมื่อวันที่            
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(3) เรื่อง/งาน/โครงการ          
 เป้าหมายที่ต้องการ         

           
            
วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน        
           
           
           
            
งบประมาณในการด าเนินงาน       บาท 
ผลส าเร็จ           
           
                   
ได้รับรางวัล/ค าชมเชยจาก         
           
            
เมื่อวันที่            

 

(4) เรื่อง/งาน/โครงการ          
 เป้าหมายที่ต้องการ         

           
            
วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน        
           
           
           
           
            
งบประมาณในการด าเนินงาน       บาท 
ผลส าเร็จ           
           
                   
ได้รับรางวัล/ค าชมเชยจาก         
           
            
เมื่อวันที่            
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6   ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเลขานุการ กศจ. / อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ได้ประสบปัญหาในการบริหารงานบุคคล เรื่องใดบ้าง และมีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานบุคคลท่ีส าคัญ อย่างไร 
   

ปัญหา วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 
(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

(1)………………………………………
..................................................
..................................................
..................................................
.................................................. 

 

หมายเหตุ  โปรดเรียงล าดับความส าคัญ 
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7.  ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล   มีดังนี้ 

 (1)            
            
            
             
 (2)            
            
            
             
 (3)            
            
            
             
   (4)            
            
            
             
 (5)            
            
            
                                                   
   ขอรับรองว่า รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้
เป็นข้อมูลถูกต้องเป็นจริงทุกประการ  
 
 

                                              (      ) 
                                                              ต าแหน่ง      
                                                                 (ศธจ./ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา) 

                ผู้รายงาน 
                                                            วันที ่      
 
 

ศธจ./ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา       
โทร.       
โทรสาร.     


