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ค ำน ำ 

การบริหารงานบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จในการท างาน และพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร เนื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ดูแลรับผิดชอบในการวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร 
การเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การย้าย/โอน การให้ขวัญและก าลังใจ 
การพ้นจากราชการ การได้บ าเหน็จบ านาญ การปฏิบัติงานต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การพัฒนาบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
มีอิสระในการปฏิบัติงาน มีขวัญและก าลังใจ ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จึงได้จัดท า
รายงานการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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สำรบัญ 

เรื่อง          หน้ำ 

ค าน า           ก 

สารบัญ           ข 

การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    1 – 3 

การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   4 – 9 

การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรตขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  10 – 15 

การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  16 - 17 

และส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกจ้างประจ าได้ปรับระดับชั้นงาน/เปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
1. ข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ ความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ส าหรับวางแผนด้านอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามบีุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง จ าแนกเป็น 

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 10 
4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 26 
5 ลูกจ้างประจ า 1 
6 ลูกจ้างชัว่คราว 15 

รวม 56 

สถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง 87 โรงเรียน จ าแนกเป็น 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 79 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
3 ข้าราชการครู 903 
4 พนักงานราชการ 15 
5 ลูกจ้างประจ า 41 
6 ลูกจ้างชัว่คราว 100 
7 ลูกจ้างเหมาบริการ (ธุรการโรงเรียน) 52 

8 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ 17 

รวม 1,208 

2. การวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหาและความต้องการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการ ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนอัตราก าลังและน าไปวางแผนในการบริหารอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

2.1 จัดท าข้อมูลปริมาณงานและอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
และครูอัตราจ้าง โดยใช้ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 (DMC) 

2.2 ตรวจสอบอัตราก าลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด (พอดีเกณฑ์/ขาดเกณฑ์/เกินเกณฑ์) 
2.3 ส ารวจวุฒิ/วิชาเอก ที่มีในสถานศึกษา 
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2.4 ส ารวจวุฒิ/วิชาเอก ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ เพ่ือวางแผนก าหนดวิชาเอกตามมาตรฐาน
วิชาเอกท่ีให้มีในสถานศึกษาทดแทน 

2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.6 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.7 วางแผนการจัดสรรอัตราและก าหนดสาขาวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา 

และตามความขาดแคลนจ าเป็นของสถานศึกษา 
2.8 พิจารณาจัดสรรอัตราคืนกรณีเกษียณอายุราชการ/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น/

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว/อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
2.8.1 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คปร. และ ก.ค.ศ. ก าหนด  
2.8.2 โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน ในพ้ืนที่ปกติ ไม่สามารถจัดสรรอัตราคืนให้ได้ 

ตามเงื่อนไข คปร.  
2.9 การก าหนดวิชาเอกอัตราว่างเพ่ือรองรับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2.9.1 ส ารวจข้อมูลสาขาวิชาเอกท่ีมีในสถานศึกษา น ามาพิจารณาก าหนดวิชาเอกตามมาตรฐาน
วิชาก่อน หากมีตามมาตรฐานวิชาเอกแล้ว พิจารณาวิชาเอกตามความขาดแคลนจ าเป็น 

2.9.2 ส ารวจข้อมูลวิชาเอกครูที่จะเกษียณอายุราชการหากเป็นวิชาเอกท่ีโรงเรียนยังขาดอยู่หรือ 

มีน้อย ไม่เพียงพอ จะพิจารณาก าหนดวิชาเอกนั้น เพ่ือรองรับทดแทนต่อไป 
2.10 ตรวจสอบการขึ้นบัญชี ของแต่ละสาขาวิชาเอก 
2.11 ถ้าสาขาวิชาเอกท่ีขึ้นบัญชีไว้ หมดบัญชี ให้แจ้งศึกษาธิการจังหวัดขอใช้บัญชีอ่ืน 
2.12 ขอใช้บัญชีอ่ืนแล้วไม่ได้ ให้แจ้งศึกษาธิการจังหวัดเปิดสอบ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง จากอัตราว่าง  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
1. เกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและ

อัตราเงินเดือน จากสถานศึกษาท่ีเกินเกณฑ์ไปด ารงต าแหน่งใหม่ในสถานศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 13 อัตรา 
2. เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและ

อัตราเงินเดือน จากสถานศึกษาท่ีเกินเกณฑ์ไปด ารงต าแหน่งใหม่ในสถานศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 3 อัตรา 
3. เกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (ต าแหน่งว่าง) ไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 

และเพ่ือรับรองข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 12 อัตรา 
4. สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) โรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังพอดีเกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวน 53 โรงเรียน 
2) โรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวน 14 โรงเรียน 

3) โรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวน 20 โรงเรียน 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายรุาชการ 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเกลีย่และจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการจดัสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
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การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ร่วมสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนี้ 
1. จัดท าข้อมูลต าแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่มีอัตราไม่เกินเกณฑ์

ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. ส ารวจความต้องการวิชาเอกจากสถานศึกษา 
3. รวบรวมข้อมูลต าแหน่งว่างและวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ น าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือน าเสนอ 

กศจ.ระยอง ในการพิจารณาด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ในการด าเนินการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกฯ 

ทุกขั้นตอน เช่น เป็นคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันฯ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการคุมห้องสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด ฯลฯ 

5. ติดตาม ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ในเรื่องต าแหน่งว่าง และวิชาเอก
ที่จะใช้ในการเรียกบรรจุเป็นระยะ 

6. เมื่อมีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มาเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมีส่วนร่วมโดยการ ไป
เป็นเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว และจัดท าบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งบรรจุ ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
ด าเนินการออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. จัดท าข้อมูลต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่าง แยกตามต าแหน่ง ดังนี้ 
1.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
1.4 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.5 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.6 ต าแหน่งข้าราชการครู 
1.7 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

2. ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 
3. ตรวจสอบความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง 
4. ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการรับย้าย/บรรจุ 
5. ด าเนินการเสนอ ศธจ. เพื่อขอความร่วมมือเสนอ กศจ. เพ่ือด าเนินการสอบแข่งขัน 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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การบรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ / ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต าแหน่ง บรรจุและแต่งตั้ง 
วัน เดือน ปี 

จ านวน (คน) สาขาวิชาเอก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

18 กุมภาพันธ์ 2563 2  

ศึกษานิเทศก์ 2 มีนาคม 2563 2  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 9 ธันวาคม 2562 10  

23 ธันวาคม 2562 1  

ครูผู้ช่วย 4 ตุลาคม 2562 2 - คณิตศาสตร์ 1 คน 
- ปฐมวัย 1 คน 

13 ธันวาคม 2562 25 - ภาษาไทย 1 คน 
- ภาษาอังกฤษ 11 คน 
- คณิตศาสตร์ 11 คน 
- ปฐมวัย 1 คน 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 1 คน 

25 ธันวาคม 2562 1 - ภาษาอังกฤษ 1 คน 
19 กุมภาพันธ์ 2563 9 - ภาษาอังกฤษ 4 คน 

- คณิตศาสตร์ 5 คน 

- สถานศึกษาได้ครูตามสาขาวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกและตามความขาดแคลนจ าเป็น 
- จากการด าเนินงานตามข้อกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ส่งผลให้หลังจากการด าเนินการเสร็จสิ้น

ไม่มีการร้องเรียนใดๆ 

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 1 อัตรา  และต าแหน่งครูผู้สอน 
จ านวน 2 อัตรา 

ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน
ว่างอีก จ านวน 10 อัตรา รวมทั้งสิ้น 12 อัตรา 
 วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ ต าแหน่งว่าง ไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษา 
ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ และเพ่ือรับรองข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวน 12 อัตรา 
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 2. ด าเนินการส ารวจวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ 
 3. ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 5. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามก าหนดการ 
 6. ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (ทั้งนี้จะด าเนินการท าสัญญาจ้างต่อเมื่อได้ รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งครูผู้สอน 
จ านวน 12 อัตรา 
 โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาเอก 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
  1. ภาษาไทย   จ านวน  4  อัตรา 
  2. ปฐมวัย   จ านวน  6  อัตรา 
  3. คณิตศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา 
  4. ภาษาอังกฤษ   จ านวน  1  อัตรา 
 โดยก าหนดการรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 

ก าหนดการ วันที่ด าเนินการ 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  4  มิถุนายน  2563 

2. รับสมัคร ระหว่างวันที่  11 – 17  มิถุนายน  2563 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรร 

ภายในวันที่  22  มิถุนายน  2563 
 

4. สอบข้อเขียน วันที่  27  มิถุนายน  2563 

5. สอบสัมภาษณ์ วันที่  28  มิถุนายน  2563 

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  3  กรกฎาคม  2563 

 สรุปจ านวนผู้สมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 
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การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผูส้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ระหว่างวันท่ี 11 – 17 มิถุนายน 2563 
 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ือรับย้าย/รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้าย 
2.รวบรวมค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามก าหนด 
3.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย  
4. จัดท าข้อมูลของผู้ขอย้าย  
5. ส่งค าร้องเพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง คุณสมบัติ ผู้ขอย้ายทุกราย ของระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
7. ส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอ อกศจ.  เป็นผู้พิจารณา

กลั่นกรองการย้าย  
8. ศธจ. เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบอนุมัติการย้าย   
9. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง (ตามค าสั่งที่ 19/2560 ลว. 3 เมษายน 2560) 

ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ลงนามค าสั่ง  
10. ศธจ. แจ้งค าสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงาน

ในหน้าที่ 
12. สถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย 
13. สถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
14. สพท.ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ผู้เขียนค าร้องขอย้าย (ราย) ผู้ที่ได้พิจารณารับย้าย (ราย) ผู้ที่ได้ 
รับการ

พิจารณา 

รับย้าย 

ย้ายต่างเขต
พื้นที่การศึกษา 

ย้ายภายในเขต
พื้นที่การศึกษา 

ย้ายต่างเขต
พื้นที่การศึกษา 

ย้ายภายในเขต
พื้นที่การศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้าราชการครู  
(สายงานการสอน) 

65 44 43 26 69 

ผู้อ านวยการถานศึกษา 2 - 1 - 1 

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20  
ลว 10 พฤศจิกายน 2548) 

1. สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ด ารงต าแหน่งครูไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3. กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอ านาจตาม ม.53 ออกค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินฯ 
4. เมื่อครบก าหนดการประเมินทุกครั้ง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประเมินครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มอบหมาย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย และผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมในการประเมินด้วย 
อย่างน้อย 1 ครั้ง /คน 

5. ผู้มีอ านาจตาม ม.53 ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้รับการประเมิน 

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  
บรรจุและแต่งตั้ง 

วัน เดือน ปี 
จ านวน อนุมัติแต่งตั้ง 

วัน เดือน ปี 
ผ่านการ
ประเมิน 

ยังไม่ผ่าน
การประเมิน 

หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 ตุลาคม 2560 8 1 ตุลาคม 2562 7 - ลาออก 1 คน 

1 พฤศจิกายน 2560 19 31 ตุลาคม 2562 19 -  
13 พฤศจิกายน 2560 7 12 พฤศจิกายน 2562 7 -  

10 มกราคม 2561 4 9 มกราคม 2563 4   

23 เมษายน 2561 13 22 เมษายน 2563 13   
รวม 51  50   
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รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล  
ร่วมกับโรงเรียน นิเทศ ตดิตามการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ร่วมกับโรงเรียน นิเทศ ตดิตามการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรยีนบ้านเขาตลาด 
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การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ในวิชาชีพ 

ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ  มีการให้รางวัลบ าเหน็จ 
ความชอบ การยกย่องชมเชย การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID PLAN) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ และจ าเป็น 

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาศึกษาดูงาน/ความก้าวหน้าสู่ในวิชาชีพ ดังนี้ 
- โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบและประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ณ โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านกกไทร อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 

4. การจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  16 มกราคม 2563 
ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู ดังนี้  
1) รางวัล ครูดีในดวงใจ 

2) การคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา)  
3) รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน  
4) การคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข 

5) การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563  
7) สถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
8) สถานศึกษาที่จัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ตามนโยบาย 

10 อ. สู่ความเป็นเลิศ 

9) ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชะเลิศ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
10) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
11) การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
12) การคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด  
13) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ  

และลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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14) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมโครงการประกวดเรื่องสั้น
การเขียนสร้างพลังใจ หัวข้อ “ดูแลใจเด็กพิเศษ ให้ตระหนัก อย่าตระหนก” สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผลการด าเนินงาน 

1. จากการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ( ID PLAN) ของบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปความต้องการในการพัฒนางาน/การพัฒนาตนเอง ของบุคลากรทางการศึกษา 
และจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Docs , Google Sheets , Google Slides และ 
Google Forms เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีผู้เข้า
รับการอบรมพัฒนา จ านวน 34 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการใช้งาน Google Docs, Sheets, Slides, Forms 
เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563 ณ หอ้งประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ 
TEPE Online หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งครู 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น จ านวน 186 คน ดังนี้ 

2.1 รุ่นที่ 1 จ านวน 96 คน 
2.2 รุ่นที่ 2 จ านวน 61 คน 
2.3 รุ่นที่ 3 จ านวน 29 คน 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 

ด้วยระบบ TEPE Online วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศึกษาดูงาน/ความก้าวหน้าสู่ในวิชาชีพ ดังนี้ 

- โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบและประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ณ โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านกกไทร อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มเป้าหมาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 37 คน)  
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โครงการประเมินสมัฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ 

และประชุมสมัมนาเลกเปลี่ยนเรียนรู้) ระหว่างวันท่ี 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 

4. การจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  16 มกราคม 2563  
ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาลต าบล
เมืองแกลง จ านวน 1,000 คน) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตร เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 268 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2563 วันท่ี 16 มกราคม 2563 
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5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู ดังนี้  
1) รางวัล ครูดีในดวงใจ จ านวน 1 ราย 

2) การคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา) จ านวน 1 ราย 

3) รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน จ านวน 1 ราย 

4) การคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข    

- รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้ริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ราย 

- รางวัลเกียรติบัตร ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอน จ านวน 3 ราย 

- รางวัลเกียรติบัตรประเภทครูผู้สอน จ านวน 20 รางวัล 

5) การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ “ระดับจังหวัด” จ านวน 9 ราย 

6) การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 จ านวน 15 ราย 

7) สถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
จ านวน 53 โรงเรียน 

8) สถานศึกษาที่จัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ตามนโยบาย 
10 อ. สู่ความเป็นเลิศ จ านวน 11 โรงเรียน 

9) ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชะเลิศ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
จ านวน 1 รางวัล 

10) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 
จ านวน 140 โรงเรียน 

11) การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือ
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จ านวน 4 ราย 

12) การคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จ านวน 1 ราย 

13) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
โดยมีการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ดีเด่น ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ผลการคัดเลือกมี ดังนี้  
1. รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจ าปี 2563   จ านวน 17 ราย 
2. รางวัลลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ประจ าปี 2563  จ านวน 10 ราย 
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การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างช่ัวคราวดีเด่น ประจ าปี 2563 

14) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมโครงการประกวดเรื่องสั้น
การเขียนสร้างพลังใจ หัวข้อ “ดูแลใจเด็กพิเศษ ให้ตระหนัก อย่าตระหนก” สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ คุณครูบุศรินทร์ ผิวอ่อน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณครูนงเยาว์ ทองก าเนิด โรงเรียนบ้านศรีประชา ได้รับเงิน
รางวัล 1,500 บาท 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณครูทิพยาภา คมข า โรงเรียนบ้านเนินสุขส ารอง ได้รับเงิน
รางวัล 1,000 บาท 

4. รางวัลชมเชย คุณครูอนงค์ ศึกษา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้รับเงินรางวัล 500 บาท 

5. รางวัลชมเชย คุณครูปัทมา พิมพาแสง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้รับเงินรางวัล 500 บาท 
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การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และส่งเสริม
สนับสนุนให้ลูกจ้างประจ าได้ปรับระดับชั้นงาน/เปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ในระดับที่สูงขึ้น 

วิธีด าเนินการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  และส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกจ้างประจ าได้ปรับระดับ 

ชั้นงาน/เปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน 
2. จัดประชุมให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว22/2560 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 และตามหลักเกณฑ์  
ว21/2560 และลูกจ้างประจ ายื่นค าขอปรับระดับชั้นงาน/ขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ดังนี้ 
ที่ วิทยฐานะ จ านวน 

ผู้ขอรับการ
ประเมิน 

ผลการประเมินการขอมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ 

ข้าราชการคร ูและการปรับระดับชั้นงาน/ 
การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ลูกจ้างประจ า 

หมายเหตุ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อนุมัติผล ปรับปรุง ไม่อนุมัติผล 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1 ช านาญการ 

(สายงานครูผูส้อน) 
28 18 8 - - ตามหลักเกณฑ์  

ว.17/2552 

2 ช านาญการพิเศษ 
(สายงานครูผูส้อน) 

28 28 - - - ตามหลักเกณฑ์  
ว.17/2552 

3 ช านาญการพิเศษ 
(สายงานบริหารการศึกษา) 

8 - 7 - 1 ตามหลักเกณฑ์  
ว.17/2552 

4 ช านาญการพิเศษ 
(ศึกษานิเทศก์) 

1 - 1 - - ตามหลักเกณฑ์  
ว.17/2552 

5 ช านาญการพิเศษ 
(สายงานครูผูส้อน) 

1 - 1 - - ตามหลักเกณฑ์  
ว.21/2560 

6 การปรับ/เปลี่ยน 
สายงานลูกจ้างประจ า 

2 - 2 - -  
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ประเมินลูกจ้างประจ า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านช าฆ้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


