
รายงานการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 

 

 

ช่วงเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561 – 
3๐ มิถุนายน 256๒ 

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสุอังวศรี  ทองทิพย์) 
  - การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน กรณีปกติ รอบท่ี ๒ ปี ๒๕๖๑  
  - การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ปี ๒๕๖๑  
การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว (นางสาวสุอังวศรี  ทองทิพย์) 
 - การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง  
ประจําปีงบประมาณ 2562  
- การจัดทําสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้  
   ๑. พนักงานราชการ    จํานวน  ๘๘            อัตรา  
   ๒. ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    จํานวน   ๑๖        อัตรา  
   ๓. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต    จํานวน     ๑๐          ราย  
   ๔. อัตราจ้างธุรการโรงเรียน    จํานวน     ๖๕+๑๑๘        ราย (๑๘๓) 
การบรรจุแต่งตั้ง (นางสาวสุอังวศรี  ทองทิพย์)  
- การแต่งตั้งรักษาการตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  
- บรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีสอบแข่งขัน กศจ. อื่น  
- รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย  
- ข้าราชการครูลาออกจากราชการ 

 งานสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- การย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน กรณีปกติ รอบท่ี ๑ ปี ๒๕๖๒  
- การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ปี ๒๕๖๑  
- การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว  (นางสาวสุอังวศรี  ทองทิพย์)  
- คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ว่าง  
จํานวน    ๓    อัตรา ได้แก่ โรงเรียน บ้านบุ่งค้า บ้ายแยประชาสรร บ้านหนองแคนน้อย 
งานบรรจุแต่งตั้ง (นางสาวสุอังวศรี  ทองทิพย์)  
- การบรรจุและแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานศึกษา และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
 - การแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดํารงตําแหน่งครู  
- การแต่งตั้งรักษาการตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  
- การเลื่อนระดับตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  



รายงานการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561 – 
3๐ มิถุนายน 256๒ 

งานบําเหน็จความชอบ (นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ น.ส.สุนิสา  สนิท น.ส.  
 น.ส.สลักจิตร  วิเชียรศรี  น.ส.ชฎาพร  บุญบรรลุ) 
๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ 
ใน สพป. และผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
๓. บันทึกข้อมูลตามคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชี 
กลาง ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได ้ 

๔. บันทึกข้อมูลตามคําสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง แก้ไขเงินเดือน เปลี่ยนชื่อหรือสกุล เพ่ิมบุคคลใน 
ครอบครัว เปลี่ยนที่อยู่และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจํา ในระบบจ่ายตรง 
ตามปฏิทินที่กรมบัญชีกลางกําหนด หากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักฐาน ที่
ได้รับ  

๕. บันทึกข้อมูลตามคําสั่ง และตามบันทึกการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ข้าราชการ/ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ) ในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-obec)  

6. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU) ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และ 
พนักงานราชการ ใน สพป. และผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา รอบท่ี ๑  (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  
๗. จัดทําบัญชีถือจ่ายประจําปีของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ส่ง สพฐ.  
8. จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจําปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. การจัดทําสรุปทะเบียนตําแหน่งและวิทยฐานะและบัญชีรายละเอียดทะเบียนตําแหน่ง 
และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
(แบบ ง.๑ และแบบ ง.๒) ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือดําเนินการเบิกจ่าย 
และส่งกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ  

๑๐. การจัดทําข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามปฏิทินที่ สพฐ. กําหนด 
(ครั้งที ่๑ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖1) 
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งานทะเบียนประวัติ  (นางสาวสลักจิตร   วิเชียรศรี) 
๑. จัดส่ง-ตอบรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ กรณีย้ายหรือโอน  
๒. การดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมรายการ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในทะเบียน 
ประวัติและ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ กรณีจดทะเบียนสมรสหรืออย่า  
๓. การให้บริการสําเนาและรับรองสําเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖  
๔. การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด  
๕. การจัดทําทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ CMSS  
6. การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา  
7. การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
8. การขอหนังสือรับรองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
9. การขออนุญาตลาไปต่างประเทศ (โดยใช้วันลา)  
๑๐. การขออนุญาตลาอุปสมบท  
๑๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี  
๑๒. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๑๓. การจัดส่ง – ตอบรับใบกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๑๔. จัดส่ง - ตอบรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ หรอื ก.ค.ศ.๑๖ กรณีย้ายหรือโอน  
๑๕. การให้บริการสําเนาและรับรองสําเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖  
๑๖. การควบคุมการเกษียณอายุราชการ และรายงานข้อมูลเกษียณ  
๑๗. การดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมรายการ หรือข้อมูลต่างๆ ในทะเบียน 
ประวัติ และ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ กรณีจดทะเบียนสมรสหรืออย่า 
๑๘. การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
๑๙. การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๒๐. การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๒๑. จัดส่ง - ตอบรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ กรณีย้ายหรือโอน  
๒๒. การให้บริการสําเนาและรับรองสําเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖  
๒๓. ดําเนินการลงรายการเลื่อนเงินเดือนในแฟ้มประวัติและ ก.พ.๗  
๒๔. ดําเนินการส่งแฟ้มประวัติผู้เกษียณอายุฯ ให้กลุ่มการเงินฯ 
๒๕. ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติลูกจ้างประจํา และออกประกาศเกษียณ 
ลูกจ้างประจํา  
๒๖. ดําเนินการรายงานการเกษียณอายุในระบบอิเล็คทรอนิกส์ Cmss  
๒๗. การดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมรายการ หรือข้อมูลต่าง ๆ            
ในทะเบียน ประวัติและ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ กรณีจดทะเบียนสมรสหรืออย่า  
๒๘. การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 
 



รายงานการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลัง ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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การจัดทําข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูฯ  (นางสาวดารา   อิฐทอง) 
1. จัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอัตรากําลัง  
2. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมการคํานวณอัตรากําลังของ สพฐ. /ตรวจสอบความถูกต้อง  
3. รายงานข้อมูลสภาพอัตรากําลังข้าราชการครูฯ (10 มิถุนายน) ของสถานศึกษา       
ในสังกัด  

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้ 
ทันเวลา  

ผลสําเร็จของงาน  
1. มีข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูสามารถนําไปใช้ประกอบการพิจารณาบริหารอัตรา  
กําลังในสถานศึกษา จํานวน 8 เล่ม ดังนี้  

   1) คู่มือการคํานวณอัตรากําลัง  
   2) คู่มือการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  
   3) สารสนเทศด้านอัตรากําลัง  
   4) แบบรายงาน ปริมาณงานฯ  
   5) สารสนเทศข้อมูลอัตราและจํานวนตําแหน่งข้าราชการครูฯ  
   6) สารสนเทศ มาตรฐานวิชาเอก  
   7) สรุปข้อมูลอัตราว่างในสถานศึกษา  
   8) รายงานผลการบริหาร อัตรากําลังใน สพป.ยโสธร เขต 2  
2. สรุปข้อมูลสภาพอัตรากําลังโดยรวมของสถานศึกษาในสังกัด แยกประเภทได้ดังนี้  
1) อัตรากําลังขาดเกณฑ์    ๕๓  โรง   
2) อัตรากําลังพอดีเกณฑ ์    ๗๑  โรง  
3) อัตรากําลังเกินเกณฑ์  ๖๐   โรง   
3. สรุปรายงานการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยโสธร เขต 2 
การจัดบุคลากรตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
ลงกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนดใหม่  
1. ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
เพ่ือปรับปรุงระบบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน พร้อมนําไปใช้ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
2. รายงานข้อมูล และเสนอขออนุมัติเพ่ือย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบ 
อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนดใหม่  
ผลสําเร็จของงาน  
1. คู่มือการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ จํานวน 1 เล่ม  
2. ข้อมูลบุคลากรใน สพท. ประกอบการพิจารณาจัดบุคลากร ตําแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 1 เล่ม (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)  
3. คําสั่งกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
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ช่วงเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561 – 
3๐ มิถุนายน 256๒ 

การจัดทําข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูฯ  
4. แจ้งมติสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามหนังสือฯที่ 0206.5/๒๓๖( ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
2562 รับคําสั่งรวม ๒๙  ตําแหน่ง/ราย และตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ๑๔ อัตรา  

5. ย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เข้าสู่กรอบอัตรา 
กําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนดใหม่ 1) กรณีปรับปรุงเป็นการชั่วคราว    -   ราย  
และ 2) กรณีย้ายๆตามผลสอบแข่งขันได้ฯ    - ราย 

 การจัดสรรและการเกลี่ยอัตรากําลังฯ  
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูล  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังฯ  
3. จัดประชุมพิจารณาจัดสรรและการเกลี่ยอัตรากําลังๆ  
4. สรุปผลเสนอ ผอ.สพป.ยส.๒ / แจ้งผู้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ  
5. บันทึกข้อมูล/ปรับฐานข้อมูลอัตรากําลัง  
ผลสําเร็จของงาน  
1. จัดสรรและเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูฯ ๑ ครั้ง ๑๑ อัตรา  
2. จัดสรรและเกลี่ยอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทั้งระบบ ๑ ครั้ง  
รวม  ๒   อัตรา  
3. โรงเรียนในสังกัดมีสภาพอัตรากําลังครูเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
จํานวน ๗๑  โรง  โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์ลดลง ดังนี้  
    - โรงเรียนที่มีอัตรากําลังขาดเกณฑ์คงเหลือ ๕๖  โรง  จากเดิม ๖4 โรง   
    - โรงเรียนที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์คงเหลือ ๖๐ โรง   จากเดิม ๗๑ โรง  

 รายงานข้อมูลจํานวนอัตรากําลังฯ  
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูในสถานศึกษา และ
ใน สพท.เป็นประจําทุกเดือน 
 2. รายงานข้อมูลอัตรากําลังและจํานวนตําแหน่งให้ สพฐ.รับทราบได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และทันภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ผลสําเร็จของงาน  
1. รายงานข้อมูลสภาพอัตรากําลังเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
2. มีข้อมูลอัตรากําลังที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นําไปใช้ในการบริหารอัตรากําลัง ใน
สถานศึกษาและใน สพท. โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และหน้า
เว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 


