
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบคุคล
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































รายงานผลการด าเนินโครงการ
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่งแนวทางการด าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ (วPA)

วันที ่18-19 และ 30 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิจิตร นารอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
และคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2



 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
โครงการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
                     ต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ (ว PA) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิจิตร นารอง, นางสาววิภาพร ยงเพชร, นางสุภาวดี วิเศษสัตย์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 
วันที่จัดอบรม  18-19 มิถุนายน 2565 และ 30 มิถุนายน 2565 
สถานที่ด าเนินโครงการ ห้องประชุมสายทอ 
งสายธารธรรม ส านักงาเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
วัตถุประสงค ์  1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 

    การจัดการในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียน 
2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการการ 
    ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ คงวิทยฐานะ และการประเมินเพ่ือประกอบการ  
    พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

กลุ่มเป้าหมาย  เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน ..580... คน 

เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู, ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา, 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ที่ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ที่สูงขึ้น ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะทุกราย 

   
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนระดับต่างๆ(ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

แผนระดับท่ี 1 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  (Z) : ด้านการพัฒนาและ 
      เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ            
                         ที่ 21 
แผนระดับท่ี 2 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) (Y) :  
      ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
             พหุปัญญาดีขึ้น 
 

…./2.แผนย่อย 
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2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  
    21 
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
 เรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
 ตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

แผนระดับท่ี 3 

3.1 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับลงวันที่  

      29 ต.ค.2564) 
   ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2 นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  

      พ.ศ.2565  
นโยบาย : ด้านคุณภาพ 
จุดเน้น : จัดอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPLs) 
       สังเกต สอบถาม จากแบบสอบถามแบบ 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

       2.ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการให้ค าแนะน าจากคณะวิทยากร 
7. งบประมาณ 
        - งบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
                                 จ านวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

- งบประมาณที่ใช้จริง จ านวน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
8.แผนด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ แผนด าเนินการ/ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(= ด าเนินการ, × = ไม่ได้ด าเนินการ) 

1.ขั้นวางแผน (Plan) -เสนอโครงการ ขออนุมัติ
งบประมาณ 

 

-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
-แจ้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมมอบหมายคามรับผิดชอบ 

 

2.ขั้นด าเนินการ (Do) -ด าเนินโครงการ  
3.ขั้นสรุปและประเมินผล
(Check) 

-ประเมินผลโครงการ  
-สรุปผลโครงการ  

 
…./8.ผลสัมฤทธิ์ 
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8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
    สังเกต สอบถาม จากแบบสอบถามแบบ 
    8.1 วัตถุประสงค์ ( ) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
                          (     ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ....................... 
    8.2 เป้าหมาย  ( ) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
                          (     ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ....................... 
    8.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมโครงการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ค่าเฉลี่ย 4.70  
         (จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ) 
    8.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมโครงการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ค่าเฉลี่ย 4.75  
         (จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ) 
    8.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมโครงการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ค่าเฉลี่ย 4.82  
         (จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ) 

9. องค์ความรู้ที่ได้ 
    9.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการในชั้นเรียน       
ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียนได้ 
    9.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ          
คงวิทยฐานะ และการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

10. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
          ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีความต้องการให้จัดท าเอกสารประกอบการอบรม มีตัวอย่างในการจัดท า 
ควรจัดอบรมกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและควรปรับปรุงสถานที่ในการจัดอบรม เพราะคนเยอะเกินไป ห้องน้ า        
ไม่สะดวก จ านวนชั่วโมงการอบรมน้อยเกินไป ไม่มีเอกสารประกอบการอบรม และควรได้รับการฝึกปฏิบัติการเขียน              
ว PA และมีตัวอย่างในการจัดท า ในวันจัดอบรมควรเป็นวันเวลาราชการ การอบรมในครั้งนีม้ีแนวโน้มว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จะสามารถน าความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด          
และสามารถพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ (ว PA) ได ้
 
                                                                                  

                  (ลงชื่อ)              ผู้รายงาน   
          (นาสุภาวดี วิเศษสัตย์) 

                  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

ประธานเปดิการอบรม ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2565 

โดย นายมนสั เจยีมภเูขียว 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 



 
รายงานการจดัท าโครงการฯ ส าหรับ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วันท่ี 18 มิถุนายน 2565 

โดย นายวิจติร นารอง 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

 

รายงานการจดัท าโครงการฯ ส าหรับ ต าแหน่งครู วันท่ี 19 มิถุนายน 2565 

โดย นางสาววิภาพร ยงเพชร 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 

 



 

 

 

วิทยากรบรรยาย - ผู้ให้การอบรมฯ ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2565 

โดย นายประเสริฐ หอมด ี

อดีตผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

    

 



 

 

 

     

      

บรรยากาศการอบรมฯ ส าหรับ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ในวันท่ี 18  มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

      

 

บรรยากาศการอบรมฯ ส าหรับ ต าแหน่ง ครู 
ในวันท่ี 19  มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

     

     

เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานบุคคลและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 
 
 
 
 



 
ประธานเปดิการอบรม ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

โดย นายมนสั เจยีมภเูขียว 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 
 

รายงานการจดัท าโครงการฯ ส าหรับ ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวแกศ่ึกษานิเทศก์ 
ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

โดย นายเชษฐา พลธรรม 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 



 

 
 

 

 

 
 

บรรยากาศการอบรมฯ ส าหรับ ต าแหน่ง ครู 
ในวันท่ี 30  มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานบุคคลและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ระหวา่งวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่งแนวทางการด าเนินงาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ (วPA)



















































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564  และได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ ภำค ก และ ภำค ข                  
ในกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย                      
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 โดยมีก ำหนดกำรสอบภำค ก ควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไป ในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2565 และด ำเนินกำรสอบภำค ข มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์
วิชำชีพ ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2565    

ตำมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ ภำค ก และ ภำค ข ในกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  รับผิดชอบสนำม
สอบโรงเรียนสุนทรวัฒนำ 

การด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งนี้             
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ และไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ แต่อย่างใด โดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล ด้านการสรรรหา และบรรจุแต่งตั้ง การด าเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริต ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค(2) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 







 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ได้ ส่ งปฏิทินกำรด ำ เนินกำรย้ ำย                          
และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำร 
ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรย้ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้ำรำชกำรครูในสังกัดทรำบ               
หำกมีควำมประสงค์ขอย้ำยให้ยื่นค ำร้องขอย้ำย ประจ ำปี พ.ศ. 2565  ระหว่ำงวันที่ 7 - 27 มกรำคม  2565                
(15 วันท ำกำร) 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรย้ำยเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม โดยสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และมาตรการป้องกันการทุจริต ในการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำย้ำยครู โดยจัดสรรตำมคุณวุฒิในสำขำ หรือวิชำเอก ที่สถำนศึกษำต้องกำร หรือขำดแคลน เป็นไปตำม
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร
จ ำเป็นและด ำเนินกำรตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรงำนบุคลำกร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565   

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1. ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งว่ำงพร้อมข้อมูลอัตรำก ำลังครูและสำขำวิขำเอกที่ต้องกำรของ               

แต่ละสถำนศึกษำ  
2. แจ้งให้ข้ำรำชกำรครูยื่นค ำร้องขอย้ำย พร้อมเอกสำรประกำรพิจำรณำ ตำมหนังสือ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ที่ ศธ 04039/4044 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2564 
3. ตรวจสอบและพิจำรณำ รวบรวมค ำร้อง ขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
4. ส่งข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ขอย้ำยไปยังสถำนศึกษำที่ผู้ประสงค์ขอย้ำยระบุเพ่ือขอควำมเห็น

จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ที่ ศธ 04039/432 ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 

5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลกำรย้ำย ตำมค ำสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่ 45/2565 
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565  



6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลกำรเกี่ยวกับต ำแหน่งและหลักฐำนข้อ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย ตำมค ำสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่ 46/2565               
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565  และด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลตำมรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำม
องค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครู ประจ ำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  22 
กุมภำพันธ์ 2565 

7. ด ำเนินจัดส่งบัญชีรำยละเอียดผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรคูปละบุคคลกำรทำงกำรศึกษำ
ประจ ำปี พ.ศ.2565 ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ 

สรุปกำรด ำเนินกำรรับค ำขอร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2565 เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่น               
ควำมประสงค์ขอย้ำย ปรำกฏว่ำมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยื่นค ำร้องขอย้ำยรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
253 รำย  ดังตำรำงที่ 1 
                    ตำรำงที่ 1 แสดงค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2565 
 
 

ล าดับที่ ประเภทค าขอย้าย จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
1 ค ำขอย้ำยกรณีปกติ  (ในเขตพ้ืนที่) 74  

2 ค ำขอย้ำยกรณีปกติ  (ต่ำงเขตพ้ืนที่) 135  

3 ค ำขอย้ำยกรณีปกติ  (ไปต่ำงเขตพ้ืนที่) 27  

4 ค ำขอย้ำยกรณีพิเศษ (ในเขตพ้ืนที่+ต่ำงเขตพ้ืนที่)  14  

5 ค ำขอย้ำยกรณีพิเศษ  (ไปต่ำงเขตพ้ืนที่) 3  

รวม 253  
 

ผลการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบแรก  
ตำมที่ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 

มีนำคม 2565 มีมติอนุมัติย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สำยงำนกำรสอน 
ประจ ำปี 2565 ให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2               
จ ำนวน  75 รำย 

   ตำรำงแสดงผลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ปี พ.ศ.2565 
รอบท่ี 1 ให้มำด ำรงต ำแหน่งสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

ที ่ รำยกำร 
ผลกำรพิจำรณำอนุมัติย้ำย 

หมำยเหตุ 
ภำยในเขตพ้ืนที่ฯ ต่ำงเขตพ้ืนที่ฯ รวม 

1 ค ำร้องขอย้ำยกรณีปกติ 
ขอย้ำยเข้ำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

18 55 73   

2 ค ำร้องขอย้ำยกรณีพิเศษ 
ขอย้ำยเข้ำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

1 1 2  

รวม 19 56 75  



สรุปผลกำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมมติ 
กศจ.จังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2565 ได้ให้ควำมเห็นชอบให้          
ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ให้ไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จ ำนวน 75 รำย จ ำแนกเป็นย้ำยกรณีปกติ จ ำนวน 73 รำย 
ย้ำยกรณีพิเศษ จ ำนวน 4 รำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติย้ำยได้มำปฏิบัติหน้ำที่
โรงเรียนที่ใหม่ครบทุกรำย 

 ในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ครั้งนี้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้                 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ แต่อย่างใด โดยสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้านการสรรรหา และบรรจุแต่งตั้ง การด าเนินการเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการทุจริต ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 

 























































































































































 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่   5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม    
************************ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ประธานกรรมการ 
2.นายอุดมสิน คันธภูมิ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านหัน  กรรมการ 
3.นายจ าเริญ ขึ้นทันตา  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองข่า  กรรมการ 
4.นายเมืองมนต์  บ ารุงเผ่า ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเดื่อ  กรรมการ 
5.นายตรีพินิจ  พินิจมนตรี ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลสระโพนทอง  กรรมการ 
6.นายธนาวุฒิ  นชุภิเรนทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านยาง  กรรมการ 
7.นายปรีชา  มุทาพร  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านบัว   กรรมการ 
8.นายสนอง  ดีแซง  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลกุดเลาะ  กรรมการ 
9.นางพิกุลทอง  พันธ์ชัยโย ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนทอง  กรรมการ 
10.นายไพฑูรย์  หงษ์บินมา ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองโพนงาม  กรรมการ 
11.นายเดชจักรภพ  แจ้งค า ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอก  กรรมการ 
12.นายเชาวรักษ์  ดวงกาง ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเป้า  กรรมการ 
13.นายประพันธ์  คงอุ่น  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแก้ง  กรรมการ 
14.นายเทพ  อุดม  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหลุบคา   กรรมการ 
15.นายสุพล  พรมมานอก ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองไผ่  กรรมการ 
16.นายประยุทธ์  งามสกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลนาหนองทุ่ม  กรรมการ 
17.นายนัธวุฒิ  สมศรี  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโคกกุง   กรรมการ 
18.นายร่วม  ค้าเจริญ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองขาม  กรรมการ 
19.นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลช่องสามหมอ  กรรมการ 
20.นายไพรทูล  กูดซ้าย  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลเก่าย่าดี  กรรมการ 
21.นายวิโรจน ์ โทราช  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองสังข์  กรรมการ 
22.นายสนธยา  ค าอู  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลท่ามะไฟหวาน  กรรมการ 
23.นายมงคล  น้อยศรี  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลดงกลาง  กรรมการ 
24.นายชานนท์  ต่ออ านาจ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลคอนสาร  กรรมการ 
25.นายสมควร  ตากลม  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลห้วยยาง  กรรมการ 
26.นายสมเกียรติ  แนวค าดี ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลดงบัง   กรรมการ 
27.นายธราพงษ์ เจริญขวัญ(แทน) ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนคูณ  กรรมการ 
28.นายพิรัช  จ ารัสแนว  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลทุ่งนาเลา  กรรมการ 
30.ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแท่น  กรรมการ 
31.นายเศรษฐศักดิ์  เฝ้าทรัพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลสระพัง   กรรมการ 
32.นายสินธิ์  สัตพันธ์  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองคู   กรรมการ 
33.นางสาวช่อผกา  ผลภิญโญ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเต่า  กรรมการ 
34.นายสิทธิชัย  นามโคตร ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลสามสวน  กรรมการ 
นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์ 
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35.นายอ านาจ  เขาทอง  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลกุดยม   กรรมการ 
36.นายอาณัติ  ราชโสม  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองตูม  กรรมการ 
37.นายยรรยง ศิริภูมิ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านเพชร  กรรมการ 
38.นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์ (แทน)ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านดอน  กรรมการ 
39.นายปานทอง  อังคณิตย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโอโล   กรรมการ 
40.นายเชาวฤทธิ์  น าเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลหนองคอนไทย  กรรมการ 
41.นายนิยม สิงห์ค าคูณ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลผักปัง   กรรมการ 
42.สิบเอกเริงชัย วรรณกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลบ้านแก้ง  กรรมการ 
43.นายนิมิตร  ประตาทะยัง ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลโคกสะอาด  กรรมการ 
44.นางสภัทรา พินิจมนตรี (แทน) ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลกวางโจน  กรรมการ 
45.นางวรณี  เลิศสรรสิริ  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลธาตุทอง  กรรมการ 

  46.นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  47.นางภรณ์วัศยา กาบค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  48.นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  49.นางสุภาวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  50.นางชเนตตี  ช านาญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  51.นางธัญญารัตน์ ประกายเพชร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
  52.นางประไพ  ผัดวิเศษ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
  53.นางปพิชชญา แจวจันทึก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
  54.นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ
  55.นางอัมพร  เมตตา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  56.นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายวิจิตร นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2        ลาป่วย 
  2.นายเชษฐา  พลธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ลาป่วย 
  3.นายวุฒิชัย จ าปาหวาย  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลทุ่งพระ  ไปราชการ 

  4.นายแมน  ถันชนนาง  ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลทุ่งลุยลาย ไปราชการ 
  5.นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   ไปราชการ 
 ผู้เข้าประชุมร่วม 
     -ไม่มี- 
 เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นายมนัส  เจรียมภูเขียว ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประธานที่ประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง  
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                         
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  

1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้แจ้ง 
เป็นหนังสือไปยังสถานศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ http://web.chaiyaphum2.go.th/   ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรียบร้อยแล้ว 
 
 

http://web.chaiyaphum2.go.th/%20%20%20ของ
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2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2565 ตามก าหนดการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

       -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

                   3.1 มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รายละเอียดตามตารางแนบท้าย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                  4.1  การวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการวางแผน
อัตราก าลัง และการบริหารงานบุคคล 

        ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะวิเคราะห์ 
ข้อมูลความต้องการในสาขา/วิชาเอก ในสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
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            ในการนี้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ 216/2565 ลงวันที่ 23 มถิุนายน 2565  เพ่ือก าหนดความต้องการในสาขา/วิชาเอก
ในแต่ละสถานศึกษา  โดยได้น าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบ O-NET 
  2. ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา/สาขาวิชาเอก 
  3. เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  4. ข้อมูลสาขา/วิชาเอกท่ีสถานศึกษารายงาน 
  5. ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2565 
 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
- เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือก าหนดสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา  

ในสังกัด โดยการแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก เป็นรายอ าเภอ 
 

มติที่ประชุม   แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก เป็นรายอ าเภอ ด าเนินการ 
  1 อ าเภอภูเขียว ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 11 คน ด าเนินการวิเคราะห์
ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูเขียว จ านวน 71 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอภูเขียว จ านวน 71 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลงจ านวน 40 โรงเรียน  ส่วนโรงเรียนอื่นให้เป็นไปตามที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ 
รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

2 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 10 คน ด าเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ านวน 62 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ านวน 
62 โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 16 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอ่ืนให้เป็นไป
ตามท่ีโรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

3 อ าเภอแก้งคร้อ ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 10 คน ด าเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอแก้งคร้อ จ านวน 57 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอแก้งคร้อ จ านวน 57 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 8 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไปตามที่
โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

4 อ าเภอคอนสาร ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 8 คน ด าเนินการวิเคราะห์
ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอคอนสาร จ านวน 38 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอคอนสาร จ านวน 38 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 6 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไปตามที่
โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 



 5 
5 อ าเภอบ้านแท่น ประกอบด้วยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯ จ านวน 5 คน ด าเนินการวิเคราะห์

ความต้องการสาขา/วิชาเอก ของโรงเรียนในเขตอ าเภอบ้านแท่น จ านวน 32 โรงเรียน  โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ผลการวิเคราะห์ความต้องการสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอบ้านแท่น จ านวน 38 
โรงเรียน  มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ความต้องการวิชาเอก จ านวน 1 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนเรียนอื่นให้เป็นไปตาม 
ที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
 

- ไม่มี – 
   

เลิกประชุม เวลา   16.30 น. 
 
 
       ศรีรุ้ง  บุตะเขียว ผู้จดบันทึกการประชุม   วิภาพร  ยงเพชร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว)          (นางสาววภิาพร  ยงเพชร) 
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
เอกสารอ้างอิงประกอบการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในสาขา/วิชาเอกของสถานศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วงเงิน รวม

ท่ี กลุ่ม จ ำนวน   3%. ใช้เงิน คงเหลือ เสนอ ไม่ได้เล่ือน หมำยเหตุ

ข้ำรำชกำร อัตรำเงินเดือนรวม เล่ือน เงิน ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ เล่ือน

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกลุ่มกำรบริหำรวงเงินเพ่ือใช้เล่ือนเงินเดือน 

1 ข้าราชการครูและบุคลากร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 ทางการศึกษาอันดับ คศ.4

รวม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2 กลุ่มท่ี 1 รอง ผอ.สถานศึกษา 1,846 67,952,080.00 2,038,562.40 2,038,562.61 -0.21 1,347 467 1  - 1,815 31

และข้าราชการสายงานการสอน

3 กลุ่มที ่2 รอง ผอ.สพท. 239 12,461,240.00 373,837.20 373,827.61 9.59 239  -  -  - 239   -

ศึกษานเิทศก์ และผอ .สถานศึกษา

รวม 2,085 80,413,320.00 2,412,399.60 2,412,390.22 9.38 1,586 467 1   - 2,054 31

รวมท้ังส้ิน 2,085 80,413,320.00 2,412,399.60 2,412,390.22 9.38 1,586 467 1   - 2,054 31

บัญชีรำยละเอียดสรุปกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คร้ังท่ี 1 (1 เมษำยน 2565)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต 2
ณ วันท่ี 1 มีนำคม 2565 เสนอให้เล่ือนระดับ

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)   
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน  
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กฎ ก.ค.ศ. กำร
เลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2562 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ได้ประกำศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  

เพ่ือให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม ควำมเที่ยงตรง โปร่งใส และควำมเท่ำเทียม เกิดประโยชน์สูงสุดที่
ข้ำรำชกำรจะได้รับอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และ
มาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน
กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

 จึงขอสรุปผลกำรเลื่อนเงินเดือน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมติ กศจ. จังหวัด
ชัยภูมิ ในครำวประชุม  ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2565 ได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่  1 (1 เมษำยน 2565)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ดังนี้ 
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 แผนภูมิแสดงกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
 

รายละเอียดตามตารางสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ดังนี้ 

1. กลุ่มที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
1. กลุ่มข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

ณ 1 มีนำคม 2565  มีจ ำนวน 2,085 รำย เงินเดือนรวม 80,413,320 บำท วงเงิน 3% คือ 2,412,399.60 บำท 
    1.1  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอน ณ วันที่  1 มีนำคม   2565 

จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง จ ำนวน  1,846 รำย เงินเดือนรวม  67,952,080.00 บำท  วงเงิน 3% คือ  
2,038,562.40 บำท 

             1. ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น  จ ำนวน  1,347 รำย  ใช้เงินเลื่อน 1,616,873.81  บำท 

   2. ผลกำรประเมินในระดับดีมำก  จ ำนวน   467   รำย  ใช้เงินเลื่อน    421,228.80   บำท 

   3. ผลกำรประเมินในระดับดี       จ ำนวน       1   รำย  ใชเ้งินเลื่อน         460.00   บำท 
    4. ผลกำรประเมินในระดับพอใช้  จ ำนวน    …-..    รำย  ใช้เงินเลื่อน    -    บำท 
    5. เสนอไม่ได้เลื่อน/รอเลื่อน       จ ำนวน     31   รำย   
รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน  1,846  รำย รวมใช้เงินเลื่อน  2,038,562.61  บำท 

     1.2 รอง ผอ.สพป. ศึกษำนิเทศก์ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 239 รำย เงินเดือนรวม 
12,461,240.00บำท  วงเงิน 3% คือ 373,837.20 บำท 
   1. ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น    จ ำนวน  239 รำย ใช้เงนิเลื่อน 373,827.61 บำท 
    2. ผลกำรประเมินในระดับดีมำก    จ ำนวน  ..-...  รำย ใช้เงินเลื่อน  -    บำท 
   3. ผลกำรประเมินในระดับดี         จ ำนวน  …-… รำย  ใช้เงินเลื่อน  -    บำท 
    4. ผลกำรประเมินในระดับพอใช้    จ ำนวน  …-..  รำย  ใช้เงินเลื่อน  -    บำท  
    5. เสนอไม่ได้เลื่อน/รอเลื่อน         จ ำนวน ...-...  รำย 

รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน   239  รำย  รวมใช้เงินเลื่อน 373,827.56 บำท 

   



-3-  
 

รวมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  กลุ่มที่ 1      
    1 ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น จ ำนวน  1,586 รำย ใช้เงินเลื่อน 1,990,701.42    บำท 
    2 ผลกำรประเมินในระดับดีมำก จ ำนวน   467  รำย  ใช้เงินเลือ่น    421,228.80   บำท 
              3 ผลกำรประเมินในระดับดี จ ำนวน     1    รำย  ใช้เงินเลื่อน         460.00   บำท 
    4 ผลกำรประเมินในระดับพอใช้ จ ำนวน    …-..   รำย 
    5 เสนอไม่ได้เลื่อน  จ ำนวน     31     รำย             

    รวมวงเงินกลุ่มที่ 1  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 2,085 รำย เงินเดือนรวม 
80,413,320 บำท วงเงิน 3% คือ 2,412,399.60 บำท รวมใช้เงินเลื่อน 2,412,390.22 บำท คงเหลือ 9.38 บาท 
 

2. กลุ่มท่ีรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5     -ไม่มี- 
       

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2)   
ณ วันที่ 1 มีนำคม 2565 จ ำนวน 47 รำย อัตรำเงินเดือนรวม 1,679,530.00 บำท วงเงิน 3% เป็นเงิน 50,385.90 
บำท วงเงินได้รับจัดสรรร้อยละ 2.99  จ ำนวน 50,217.95  บำท วงเงิน 0.01 %  = 167.95 บำท แยกกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนได้ดังนี้ 
      ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละท่ีใช้เลื่อน 3.40 จ ำนวน 2 รำย ใช้เงินเลื่อน  2,950.00  บำท 
   ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น รอ้ยละที่ใช้เลื่อน 3.35 จ ำนวน 2 รำย ใช้เงินเลื่อน  3,320.00  บำท 
  ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละท่ีใช้เลื่อน 3.20 จ ำนวน 2 รำย ใช้เงินเลื่อน  1,750.00  บำท 
  ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละท่ีใช้เลื่อน 3.15 จ ำนวน 8 รำย ใช้เงินเลื่อน  9,647.79   บำท 
  ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละที่ใช้เลื่อน 3.10 จ ำนวน 20 รำย ใช้เงินเลื่อน 20,180.00 บำท 
  ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละที่ใช้เลื่อน 3.05 จ ำนวน 13 รำย ใช้เงินเลื่อน  12,370.00 บำท 
  เสนอให้ได้เลื่อนเงินเดือน  จ ำนวน  47  รำย  ใช้เงินเลื่อนเงินเดือนจ ำนวน  50,217.79 บำท             
เหลือเงิน  0.16  บาท 

  
ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม  
ความเที่ยงตรง โปร่งใส และความเท่าเทียม เกิดประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึง เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง มาตรการด าเนินการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  และไม่มีเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน แต่อย่างใด 
 
 

************************************** 
 
 



แผนภูมิแสดงข้ันตอนการป ิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน (Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำระเบียบหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประกำศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 

นับจ ำนวนข้ำรำชกำร และอัตรำเงินเดือนรวมของข้ำรำชกำรเพื่อค ำนวณวงเงิน 3%  

ที่ใช้ในกำรเลื่อนที่มีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนำคม หรือ วันท่ี 1 กันยำยน 

ตรวจสอบกำรเลื่อนเงินเดือนของสถำนศึกษำตำมผลกำรประเมินและฐำนในกำรค ำนวณ

ค ำนวณ 

ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรคร ู

ตำมแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน                                    

ประกำศหลักเกณฑ์กำรจัดสรรวงเงินและประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือน 

น ำผลกำรพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 

เสนอ กศจ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเลื่อนเงินเดือน 

ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตำมที่ กศจ. ให้ควำมเห็นชอบ 

 

 แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนเฉพำะบุคคล 

สรุปเอกสำรตำมแบบรำยงำน สพฐ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูม เขต 2  ได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ               

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ. 2542  กฎกระทรวง (พ.ศ.2542)  ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน  ที่  2118/2562  เรื่องมอบหมำยกำรออกบัตร กำรจัดพิมพ์ แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ             

และแบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ  และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ          

ขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 040009/ว7172  ลงวันที่  29  พฤศจิกำยน  2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำชัยภูม เขต 2  ได้ประกำศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำบัตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูม เขต 2   

  เพ่ือให้กำรจัดท ำบัตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ  

2565  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โดยยึดหลักนิติธรรม  กำรบริกำรรวดเร็ว  สะดวก  มีที่มำที่ไปชัดเจนและเท่ำเทียม 

มีกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจน  สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  จึงได้

ด ำเนินกำรตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 040009/ว7172  ลงวันที่  29  

พฤศจิกำยน  2562  เรื่อง  มอบอ ำนำจกำรออกบัตร  กำรจัดพิมพ์  แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และแบบบัตร

ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูม เขต 2  ขอสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำบัตร

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2565   กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมคู่มือ                          

กำรปฏิบัติงำน  One Stop Service  ที่ก ำหนดไว้  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2   

ที ่ ประจ ำเดือน ข้ำรำชกำรครูฯ/คน บ ำเหน็จบ ำนำญ/คน หมำยเหตุ 
1 ตุลำคม  2564 29 52  
2 พฤศจิกำยน  2564 49 18  
3 ธันวำคม  2564 30 7  
4 มกรำคม  2565 55 7  
5 กุมภำพันธ์  2565 29 12  
6 มีนำคม  2565 34 11  
7 เมษำยน  2565 46 8  
8 พฤษภำคม  2565 57 9  
9 มิถุนำยน  2565 28 5  

รวม 402 97  

การจัดท าบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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บตัรขา้ราชการครูฯ บตัรผูร้บับ าเหน็จบ านาญ

การจดัท าบตัร

ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65

แผนภูมิแสดงกำรออกบัตร  กำรจัดพิมพ์ แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

และแบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภมูแิสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารท าบตัรขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และบตัรข้าราชการบ านาญ 
(Flowchart) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของบัตร             

 (ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม) 
 

ผู้แจ้งกรอกเอกสำรกำรขอมีบัตร+เอกสำรหลักฐำน+รูปถ่ำย/ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและให้ค ำแนะน ำ                     

 

ด ำเนินกำรออกบัตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                 

และข้ำรำชกำรบ ำนำญ   

(เจ้ำหน้ำที)่ 
 

เจ้ำของบัตรเซ็นช่ือลงในบัตร+เคลอืบบัตร   

 (เจ้ำหน้ำที)่ 
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