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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาสุรินทร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

การบริหารงานบุคคล คือ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคลทุกระดับเป็นสิ่งจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ  
ให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระ ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ดังนั้น  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดท าเอกสารการด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ก่อให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 – 30 มิถุนายน 2565 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. การวางแผนอัตราก าลังคน 
1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   

มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
     1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 

ด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้ 
1) ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร 
3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการสูญเสียอัตราก าลัง 
4) จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
6) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครูที่ขาด) 

     2. การวางแผนอัตราก าลังคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
     3. ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังโดย 

1) ด าเนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น การเกลี่ย 
อัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินครบทั้ง 85 โรงเรียน 
1.2 การจัดสรรอัตราก าลังขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษา นนสาานศึกษาที่จะเกษียณอายุ 

รากการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2. ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรอัตราก าลัง 
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ 

จัดสรร และด าเนินการตามที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
5. เสนอ อ.ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบและเสนอ กศจ.อนุมัต ิ
6. รายงานข้อมูลการจัดสรรตามแบบรายงานที่ สพฐ.ก าหนด (คปร.รวม/คปร.เกลี่ย) 
7. ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ

ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 74 อัตรา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบที่ 2 จ านวน 74 อัตรา โดยแยกได้ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 9 อัตรา 
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2. ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 24 อัตรา 
3. เกลี่ยให้สพท.อื่น 41 อัตรา 
รวมทั้งสิ้น 74 อัตรา 

2. การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 2.1 การยาายขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษา สายผแาบริหารสาานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์(ตามหลักเกณฑ์ ว 7/2564)      
มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างและแจ้งการส่งค าร้องขอย้าย      
โดยให้ระบุได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวและจังหวัดเดียว 
  2) ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับตามแบบค าร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผู้ขอย้ายต้องด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับถึง
วันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นค าร้องขอย้าย 
  3) สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายและ        
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมและจัดท าข้อมูล ตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 
      4.1) รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอย้าย 
         4.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
      4.3) แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และขอย้ายไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
      4.4) น าเสนอ กศจ. เพ่ืออนุมัติและให้ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทาง กรณีการขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4.5) เมื่อ กศจ. มีมติอนุมติ จึงส่งค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา 
พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจะรับย้าย 
  5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์      
ขอย้ายระบุเพ่ือขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยต้องน าค าร้องขอย้ายทุกรายที่ระบุชื่อ
สถานศึกษา  ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ 
  6) สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. ก าหนด  
  8) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูล ประเมิน
ศักยภาพและจัดล าดับผู้ขอย้าย 
  9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
  10) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
    11) ผู้มีอ านาจมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ. 
  12) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 



4 
 

  13) กรณีต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
       13.1) แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
       13.2) ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
       13.3) สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ต้นสังกัด 
            13.4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย 
 2.2 การยาายขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้   
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังครูและ 

สาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ให้ข้าราชการครูทราบ ตามปฏิทินที่ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  2) ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับตามแบบค าร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ         
ตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียว ทั้งนี้ ค าร้องขอย้ายให้ใช้ส าหรับการพิจารณาย้ายได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน โดยให้
พิจารณาย้ายปีละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ในระหว่าง
วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม โดยในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณามากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ค าร้อง      
ขอย้าย ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าค าร้องนั้นเป็นอันยกเลิก 
  3) สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการและความจ าเป็นของ
สถานศึกษา ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมและจัดท าข้อมูล ตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 
      4.1) รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอย้าย 
        4.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
      4.3) แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และขอย้ายไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
      4.4) น าเสนอ กศจ. เพ่ืออนุมัติและให้ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทาง กรณีการขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4.5) เมื่อ กศจ. มีมติอนุมติ จึงส่งค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา 
พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจะรับย้าย 
  5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอ
ย้ายระบุเพ่ือขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6) สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือเสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา 
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  8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  9) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตใน
จังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ. 
  10) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
    11) ผู้มีอ านาจมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ. 
  12) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  13) กรณีต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
       13.1) แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
       13.2) ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
       13.3) สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
       13.4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย 
ผลการด าเนินการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1          
โดยมีผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕65  เมื่อ
วันที่ 15  มีนาคม ๒๕65 ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จ านวน 47 ราย และได้แจ้งค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่  200 /2565 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  สั่ง ณ วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้  
   1.1 ย้ายกรณีปกติ  จ านวน  47 ราย  
    1.1.1 ภายในเขต จ านวน 19 ราย 
    1.1.2 จากต่างเขต  จ านวน 28 ราย 
   1.2 ย้ายกรณีพิเศษ  จ านวน  - ราย 
 2.3 การบรรจุและแต่งตั้งขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษา สายผแาสอน ต าแหน่งครแผแาก่วย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีต าแหน่งว่างสงวนไว้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 
 1.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 2.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 3.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  
ผลการด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีต าแหน่งครูสายการสอนว่าง และไม่ติดเงื่อนไขใดๆ 
สงวนไว้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ( 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 30 มิถุนายน ๒๕๖๕) รายละเอียด ดังนี้ 

1. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน 18 ราย 

2. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 8 ราย 

3. การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่ว ย 
สังกัด สพม.สุรินทร์ รอบท่ี ๑/๒๕๖๕ จ านวน 48 ราย   

4. การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่ วย 
สังกัด สพม.สุรินทร์ รอบท่ี 2/๒๕๖๕ จ านวน  24 ราย   

5. การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัด สพม.สุรินทร์ รอบท่ี 3/๒๕๖๕ จ านวน  16 ราย   
3. การพัฒนาบุคลากร 
     การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการขององค์กรภารกิจในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีสมรรถนะตาม มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน  
วิทยฐานะ มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด ความก้าวหน้าแก่ทางราชการในที่สุด รวมถึงน าไปสู่
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทาง การศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งบุคลากรในสังกัด จะได้รับการ พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีความหลากหลายวิธีในการพัฒนา
และเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าใน วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

3.1 โครงการอบรมเกิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดท าผลงานทางวิกาการของขาารากการครแและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครแเกี่ยวกาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนหม่  (ว ๙ / ๒๕๖๔ 
และ ว10/2564) 

1. ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำน 
3. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร 
4. ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 
5. สรุปโครงกำร/รำยงำนผล 
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ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการสถานศึกษา
เชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่  (ว ๙ / ๒๕๖๔ และ ว10/2564) 

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ว10/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม.สุรินทร์ โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้ารับการอบรมจ านวน  22 คน 

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ว10/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
คชาธาร สพม.สุรินทร์ โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้ารับการอบรมจ านวน  22 คน 

3.2 โครงการพัฒนาขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
นนหนาาที่ต าแหน่งผาูบริหารสาานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 1. การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.  การให้ค าปรึกษา (Coaching  Team)การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา   
 3. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
 4. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
ผลการด าเนินการ 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และได้ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครั้ง
ที่ 2 (รอบ 1 ปี) จ านวน 52 ราย ระหว่างวันที่ 24 -28 กุมภาพันธ์ 2565  

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน    
ในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และได้ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครั้ง
ที่ 2 (รอบ 1 ปี) จ านวน 4 ราย ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2565  

3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงนการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 ราย และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 5 ราย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 (บรรจุรอบใหม่) 
                   ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี) และผ่านเกณฑ์การประเมิน ฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน     
56 ราย โดยแยกประเภทต าแหน่งได้ดังนี้ 

- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 ราย 
- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 52 ราย 



8 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา (บรรจุรอบใหม่) ที่อยู่ระหว่างการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1  (รอบ 6 ปี) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8 ราย 
โดยแยกประเภทต าแหน่งได้ดังนี้ 

- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 ราย 
- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 5 ราย 

3.2 โครงการยกระดับความเป็นเลิศดาานดิจิทัลส าหรับครแและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงนนศตวรรษที่ 21 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม Digital Game-Based 
Learning (DGBL) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 กลุ่ม ตามศูนย์ HCEC 
จ านวน 3 ศูนย์ (ศูนย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์ศูนย์โรงเรียนประสาทวิทยาคาร และศูนย์โรงเรียนชุมพลบุรี) 

2.นิเทศก ากับติดตามการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศ
รูปแบบ PIDRE+OJT 

3.ศูนย์ HCEC จากการอบรมพัฒนาและทดสอบทักษะความรู้ความสามารถทางภาษา และทักษะด้าน
ดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ ข้อมูลหรือ Data scientists 

4.รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประเมินโครงการ และวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
และการจัดการเรียนการสอน  
ผลการด าเนินการ 

1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
ได้แก่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์และโรงเรียนประสาทวิทยาคารได้ด าเนินการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ ข้อมูลหรือ Data scientists วันที่ 18-19 ธันวาคม 
2564 รูปแบบการอบรมพัฒนาฯ รูปแบบ ONLINE ผ่านระบบ Microsoft team และรูปแบบ ON-SITE  
           1.1 ศูนย์ HCEC โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ านวนผู้เข้าอบรม รวม 191 คน OnLine 
105 คน On-Site 86 คน 

  1.2 ศูนย์ HCEC โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ านวนผู้เข้าอบรม รวม 186 คน OnLine 76 
คน On-Site 110 คน  

1.3 ศูนย์ HCEC โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ านวนผู้เข้าอบรม รวม 351 คน OnLine 250 
คน On-Site 101 คน 

2.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
กิจกรรม พัฒนาทักษะในการจัด ท าเอกสารและหนังสือราชการเป็นภาษาจีน และการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 5-6  
                  2.1 ศูนย์ HCEC โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ได้ด าเนินการได้แก่                     
                          1.กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 4 และเทคนิค
พิชิตทุนการศึกษาต่อในประเทศจีน  



9 
 

                          2. กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัด ท าเอกสารและหนังสือราชการเป็นภาษาจีน และการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 5-6  

       2.2 ศูนย์ HCEC โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ได้ด าเนินการ
ได้แก่ โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจีนผ่าน
ระบบออนไลน์ ให้กับข้าราชการครู บุคลากรที่สอนภาษาจีนและนักเรียน  

3.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
ได้แก่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์และโรงเรียนประสาทวิทยาคารได้ด าเนินการการ
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการสอบด้วยระบบจองวันสอบและรอบการสอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) จ านวนทั้งหมด 185 ศูนย์โรงเรียน ทั่วทุก
ภูมิภาค เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕       
การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ทั้งนี้ ก าหนดศูนย์ละ 1 Account 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน ที่มีความสนใจเพ่ือเข้ารับการพัฒนา

จากศูนย์ HCEC ศูนย์ละไมต่่ ากว่า 100 คน 
4. ดาานการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  4.1 การเลือกสรรพนักงานรากการต าแหน่งครแผแาสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
   ๒. ตรวจสอบความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนที่มีพนักงานราชการลาออก 
   ๓. เรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตามวิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการทดแทนพนักงานราชการที่ลาออกไป โดยเรียกตามล าดับที่สอบได้ก่อน 
   ๔. ผู้ที่ถูกเรียกตัวหากไม่ประสงค์จะมารายงานตัวให้แจ้งสละสิทธิมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือจัก
ได้ด าเนินการเรียกผู้ขึ้นบัญชีในล าดับถัดไป 
   ๕. ผู้ที่ถูกเรียกตัวแล้วประสงค์จะมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ให้
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและมารายงานตัวเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติงาน ตามวัน เวลาและสถานที่ก าหนด 
   ๖. จัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ เป็นเวลา ๔ ปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๗. ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนที่เลือกไว้ 
   ๘. เสนอสัญญาจ้างพนักงานราชการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนามในสัญญาจ้าง 
   ๙. ส่งสัญญาจ้างให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกตัวถึงล าดับที่ 48 
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กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย เรียกตัวถึงล าดับที่ 62 
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ เรียกตัวถึงล าดับที่ 46 
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เรียกตัวถึงล าดับที่ 7 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.1 การเลื่อนเงินเดือนขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565      

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ตามระเบียบกฎหมายวิธีการและแนวทางที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนังสือแจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ
การประเมิน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มีหนังสือแจ้งโรงเรียนในสั งกัดปรับปรุงและยืนยัน
ข้อมูลบุคลากร ในระบบ EMIS เพ่ือประกอบการนับมีตัว  
 4. โรงเรียนยืนยันข้อมูลนับมีตัวข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม ,1 กันยายน ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ผ่านระบบ EMIS 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จัดท าปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบเพ่ือให้
สอดคล้องกับปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และแจ้งปฏิทินการด าเนินการให้
สถานศึกษาในสังกัดรับทราบและด าเนินการตามปฏิทินดังกล่าว 
 6. แจ้งโรงเรียนให้จัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจัดส่งมายังกลุ่ม
บริหารบุคคล ภายในเวลาที่ก าหนดในปฏิทินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือน  
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลครูให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล 
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
        9.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงิน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
  - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประธานกรรมการ  
  - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รองประธานกรรมการ 
  - ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ  
  - ผู้บริหารสถานศึกษา 4 ท่าน      กรรมการ 
  - ข้าราชการสายการสอน 4 ท่าน      กรรมการ  
  - ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการและเลขานุการ 
  - เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
             ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับ
การจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
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เงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2561 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน และให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจง
ท าความเข้าใจให้ข้าราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
         9.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  
   - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ศึกษานิเทศก์         
   - ผู้บริหารสถานศึกษา      
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากเครื่องมือประเมินฯ และผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เช่น งานมหกรรมวิชาการ ,
รางวัลของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนและรางวัลอ่ืนๆ 
      9.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) ประกอบด้วย  
   - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
   - ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานและรายงานผล
การพิจารณาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
     9.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) ประกอบด้วย 
   - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
   - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   - ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  และรายงานผลการ
พิจารณาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
     9.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย  
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   - ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.  
   - ผู้อ านวยกานสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   - ข้าราชการสายการสอน  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   1. น าผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   2.พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผล
การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน และข้อควรพิจารณาของผู้นั้น  
   3.พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย ซึ่งแต่ละ
รายจะมีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ 
จ านวนเงินที่ได้รับเลื่อนและเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน ส าหรับรายที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนให้
ระบุเหตุผลประกอบด้วย 
   4. รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. เมื่อจัดท าค าสั่งเสร็จแล้วก็แจ้งเวียนค าสั่งดังกล่าวให้คณะกรรมการตามค าสั่งรับทราบ 
  10. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้กับเจ้ าหน้าที่รับผิดชอบงาน
เงินเดือนของสหวิทยาเขตทั้ง 8 สหวิทยาเขต และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเงินเดือนของโรงเรียน 85 โรงเรียน 
เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน
และการใช้งานโปรแกรมเลื่อนเงินเดือน โดยให้สถานศึกษาด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
      (1) ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาท างานสาย 
      (2) ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 
      (3) ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาโดยใช้แบบ
ประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
    1. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
        ครั้งที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
                            ครั้งที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 

2. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
         ต าแหน่งครแผแาก่วย 

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ๘๐ คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ๑0 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๑๐ คะแนน 
ต าแหน่งครแ ผแาบริหารสาานศึกษา ผแาบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานต าแหน่ง ๘0 คะแนน แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
- ตอนที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง ๖๐ คะแนน 
- ตอนที่ ๒ ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ๒0 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ๑๐ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๑๐ คะแนน 
ระดับผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้ 

ดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป) 
ดีมาก  (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙) 
ดี   (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙) 
พอใช้  (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙) 
ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙.๙๙ - ลงมา 

  11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าประกาศข้อค านึงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามประกาศ เช่น ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (ONET) ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
  12. สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและหรือผลการ
พิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน 
  13. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์แจ้งวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้
สถานศึกษารับทราบและด าเนินการ 
  15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จัดส่งโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด 85 โรงเรียน 
  16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  17. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาลงพ้ืนที่ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ของแต่ละสหวิทยาเขต โดยใช้แบบประเมินตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 
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  18. คณะกรรมการบริหารวงเงินระดับสหวิทยาเขตประชุมพิจารณาบริหารวงเงินระดับสห
วิทยาเขต 
  19. สถานศึกษาในสังกัดจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ เสนอคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
  20. สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการต่อสหวิทยาเขต เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
  21. คณะกรรมการระดับสหวิทยาเขต ส่งข้อมูลการบริหารวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมในการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
  22. สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
  23. สถานศึกษาและสหวิทยาเขตน าส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการ
พิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมตรวจสอบ
และรับรองข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน 
  24. ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ส่งข้อมูลการจัดกลุ่มผลการประเมิน
ประสิทธิภาพฯ (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
  25. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอและ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  26. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (1) 
  27. ประกาศผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทรับทราบผลการประเมิน 
  28. จัดท าระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และระเบียบวาระ
การประชุมศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ตามล าดับ 
  29. ส่งข้อมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้แก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เพ่ือด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
  30. บันทึกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง  
  31. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทรับทราบ
ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 (1 เมษายน 2565) ดังนี้ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,819 ราย 
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2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
จ านวน 33 ราย 

5.2 การเลื่อนค่าจาางประจ าและค่าตอบแทนพิเศษนหาลแกจาางประจ า ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1         
(1 เมษายน 2565) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทน
พิเศษให้ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด และด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าตาม
แนวปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 

2. ตรวจนับตัวลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริงในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพ่ือด าเนินการเลื่อนค่าจ้างครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2565) 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจ้งการจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าไม่
เกินร้อยละ 15 ของจ านวนลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1 มีนาคม เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
และให้โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ าตามแบบประเมินก าหนดและส่งผลการ
ประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 

5. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาผู้อ านวยการสถานศึกษาออกค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ประจ าและค่าตอบแทนพิเศษ 
ผลการด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทน
พิเศษลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 ( 1 เมษายน 2565) ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จ านวน 60 ราย 

5.3 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานรากการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการประจ าปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้สอดคล้องตาม
แนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (เลื่อนครั้งเดียว) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จะด าเนินการตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานใน
รอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยให้โรงเรียนประเมินและเก็บผลการพิจารณาเพ่ือรวม
ไว้ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
ผลการด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้โรงเรียนประเมินและเก็บผลการพิจารณาเพ่ือรวมไว้
ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
6. การสราางทางกาาวหนาานนสายอากีพ 
 6.1 โครงการประเมินนหาขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ทุกต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 

ส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ได้ด ำเนินกำรได้ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 

1. การขอมีวิทยฐานะก านาญการ 
๑.1) ผู้ประสงค์ขอรับการประเมิน(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)ยื่นค าขอและเอกสาร

ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมแบบค าขอและเอกสารส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

1.๒) กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจรับหนังสือค าขอของผู้ขอรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ลงทะเบียนรับเรื่องค าขอตามล าดับวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับเรื่อง และด า เนินการตามล าดับการรับ
เรื่อง กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส่งค าขอคืนต้นสังกัดและผู้ขอรับการประเมิน 

1.๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

1.๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
เพ่ือประเมินด้านที่  ๑  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  ๒ ด้านความรู้ 
ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

1.๕) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒  
และด้านที่ ๓ 

1.๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน และกรรมการคนที่ ๒  
และ คนที่ ๓ เพ่ือด าเนินการประเมิน 

1.๗) คณะกรรมการประเมิน ประเมินผู้ยื่นค าขอจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติจริง ณ  
หน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด/สรุปรายงานผลการประเมิน ฯ ทั้ง ๓ ด้าน แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.8) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒  
และด้านที่ ๓ 

1.9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน และกรรมการคนที่ ๒  
และ คนที่ ๓ เพ่ือด าเนินการประเมิน 

     1.10) คณะกรรมการประเมิน ประเมินผู้ยื่นค าขอจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติจริง ณ  
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หน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด/สรุปรายงานผลการประเมิน ฯ ทั้ง ๓ ด้าน แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    1.๑๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ
ให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ผลการด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ านวน 72 ราย 
๒. การขอมีวิทยฐานะก านาญการพิเศษ 

2.๑) จัดท าโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทนฐานะที่สูงขึ้น (วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ) 

2.๒) ผู้ประสงค์ของรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพ่ือตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2.๓) สพม.สุรินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการ
ประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินโดยความเห็นชอบของ กศจ.เพ่ือ
ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ 
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.๕) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ 
2.๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน กรรมการคนที่ ๑ และ

กรรมการคนที่ ๒ เพ่ือด าเนินการ 
2.๗) คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ แล้วเสนอผลการประเมิน

ดังกล่าวมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.๘) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และขออนุมัติผลการ

ประเมินจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
2.๙) คณะกรรมการศึกษาธิการมีมติอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ 
2.๑๐) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการ

ประเมินชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ 
2.๑๑) สพม.สุรินทร์ เชิญคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ 
2.๑2) สพม.สุรินทร์ เสนอผลการประเมินด้านที่ ๓ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ืออนุมัติผล

การประเมินด้านที่ ๓ มี ๓ กรณ ี
        2.๑2.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

                   2.๑2.๒ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ ภายใน ๖ เดือน และปรับปรุงครั้งที่ ๒ 
ภายใน ๓ เดือน 

         2.๑2.๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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2.๑3) กรณีปรับปรุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์แจ้งผลการประเมินและแจ้งให้มา
รับข้อสังเกตให้สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินแจ้งผู้ขอรับการประเมินด าเนินการปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน 

2.๑4) ผู้ขอรับการประเมินส่งผลงานที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักงานการเขตพ้ืนที่การศึกษาส่ง
คณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประเมินส่งผลการประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอผลการ
ประเมินเสนอ กศจ. เพ่ืออนุมัติผล และแต่งตั้ง 

2.๑5) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติผลการประเมิน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และส่งค าสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.๑6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจ้งผลการประเมินและส่งค าสั่งให้สถานศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน และผู้เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินการ 

เนื่องจากส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ ไม่มีต้องยื่นตามเกณฑ์    
ว 21 ผลงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นช านาญการพิเศษ เป็นผลงานที่ส่งปรับปรุง ดังนี้ 

๑) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย 
๒) อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง เพ่ือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
๓) อยู่ระหว่างรออนุมัติและแต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 3 ราย 

๓. การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะส าหรับผแาด ารงต าแหน่งครแ ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ 
3.๑) ผู้ประสงค์ขอมีวิทยฐานะบันทึกยื่นความประสงค์ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลและตรวจคุณสมบัติ 
3.๓) ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินรายปีการศึกษาและประเมินภาพรวม 5 ปี การศึกษา 
3.๔) ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองข้อมูล ผลการประเมินภาพรวม 5 ปีการศึกษา 
3.๕) สถานศึกษา ส่งเอกสารหลักฐานเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๒ ชุด 
3.๖) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
3.๗) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเอกสารหลักฐานให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ๆ ตรวจสอบ

คุณสมบัติ เสนอ อกศจ.พิจารณา และน าเสนอ กศจ.ตามล าดับ 
3.๘) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาผลการประเมินดังนี้ 

3.๘.๑ อนุมัติผลการประเมิน 
3.๘.๒ ไม่อนุมัติผลการประเมิน 

3.๙) กรณีอนุมัติผลการประเมิน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าสั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้สถานศึกษาของ
ผู้ได้รับการแต่งตั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

3.๑๐) กรณีไม่อนุมัติ ส านักงานศึกษาธิการแจ้งผลการประเมินให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมิน 
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ผลการด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 4 ราย 
2. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 27 ราย 
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ภาคผนวก 
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  ดาานการวางแผนอัตราก าลังคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักฐาน/เอกสารอาางอิง 
การวิเคราะหแ์ละการวางแผนอัตราก าลังคน 
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ดาานการสรรหา บรรจุและแต่งต้ังคนดีคนเก่ง 
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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หลักฐาน/เอกสารอาางอิง 
การยาายขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
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หลักฐาน/เอกสารอาางอิง 
การบรรจุและแต่งต้ังขาารากการครแและบุคลากรทางการศึกษา 

สายผแาสอน ต าแหน่งครแผแาก่วย 
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