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กลุ่มบรหิารงานบคุคล 
ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 



ค าน า 
 

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นการรายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามภารกิจของหน่วยงาน  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
                                                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
๒. ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข้อมูลพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดต้ังขึ้นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ได้ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีต้ังของส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา เพื่อ
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ประกอบด้วยท้องท่ี เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน 
ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลอง
สาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ต้ังอยู่ท่ี เขตราชเทวี 

1. อ านาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา             

พ.ศ. 2560 วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 



2. สว่นราชการภายในและอ านาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

พ.ศ. 2560 วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
๑. วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งต าแหน่ง 

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐาน 
๓. วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 ๖. จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 ๗. ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 ๘. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี           
ของรัฐ 
 ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3. ขอบข่ายภารกิจ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  มีภารกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.1 จ านวนโรงเรียน 

ท่ี เขตปกครอง จ านวน ท่ี เขตปกครอง จ านวน 

1  พญาไท 1 13  ราษฎร์บูรณะ 2 
2  บางซื่อ 3 14  จอมทอง 3 
3  ดุสิต 5 15  คลองสาน - 



ท่ี เขตปกครอง จ านวน ท่ี เขตปกครอง จ านวน 

4  สัมพันธวงศ์ 1 16  ธนบุรี 4 
5  ปทุมวัน 1 17  ภาษีเจริญ 5 
6  ราชเทวี 3 18  ตล่ิงชัน 5 
7  พระนคร 7 19  ทวีวัฒนา 2 
8  ป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 20  บางพลัด 2 
9  บางแค 2 21  บางกอกน้อย 6 

10  บางขุนเทียน 4 22  บางกอกใหญ่ 3 
11  บางบอน 4 23  หนองแขม 1 
12  ทุ่งครุ 2 รวม 67 

  
๓.๒ ขนาดโรงเรียน 

ขนาด เกณฑ์นักเรียน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
เล็ก   น้อยกว่า 500 คน 7 17 18 
กลาง   500-1,499 คน 24 16 15 
ใหญ่   1,500-2,499 คน 18 16 16 
ใหญ่พิเศษ   ต้ังแต่ 2,500 คนขึ้นไป 18 18 18 

รวม 67 67 67 
 
 ๓.๓ จ านวนนักเรียน  

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
มัธยมศึกษาตอนต้น 57,863 56,101 55,060 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1  18,652 18,912 18,265 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2  19,413 18,430 18,658 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3  19,798 18,759 18,137 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 52,749 50,918 51,790 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 4  17,651 17,847 18,071 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5  17,151 16,796 17,323 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 6  17,947 16,265 16,396 

รวมทั้งสิ้น 110,612 107,019 106,850 
 
  



๓.๔ จ านวนครู ปีการศึกษา 2563 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
 ผู้อ านวยการ  n/a 61 59 
 รองผู้อ านวยการ  n/a 72 163 
 ครู  n/a 4,194 3,929 
 ครูผู้ช่วย  n/a 1,268 1,176 

รวมทั้งสิ้น n/a 5,595 5,327 
 
 ๓.๕ จ านวนครูเทียบกับเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปีการศึกษา 2563 

รายการ 
เปรียบเทียบ 

มากกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ น้อยกว่าเกณฑ์ 
 โรงเรียน 19 1 47 
 ร้อยละ 28.36 1.49 70.15 

 
 ๓.๖ จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่ม/หน่วย 
ผอ./
รองฯ 

ศน. 
38ค 
(2) 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง รวม 

  ผู้บริหาร 4 - - - - 4 
  กลุ่มอ านวยการ - - 6 - 1 7 
  กลุ่มนโยบายและแผน - - 1 2 - 3 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - - 1 - - 1 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - - 4 2 2 8 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 5 3 1 9 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 1 - - 1 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ - 15 1 - - 16 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 5 3 - 8 
  หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 - - 1 
  กลุ่มกฏหมายและคดี - - 2 1 - 3 
  กลุ่มบริการ - - - 5 5 10 

รวม 4 15 27 16 9 71 
 
 
 
 



๔. วิสัยทัศน์ 
“จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพื้นฐานความหลากหลาย สู่เป้าหมายความเป็นหนึ่ง” 

๕. พันธกิจ 
 ๕.1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๕.3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
 ๕.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 ๕.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๕.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 

   เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของสังคม และสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลโลกท่ีดี 
   2. ผู้เรียนท่ีมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์
ความมั่นคง และภัยพิบัติใหม่ 
   กลยุทธ์ 
   สร้างเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลัก ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
   เป้าประสงค์ 
   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นนักนวัตกร และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
   เป้าประสงค์ 
   ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ตามสายงาน/มาตรฐานวิชาชีพครู 
   กลยุทธ์ 
   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน/
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้าประสงค์ 

   ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่าง
ท่ัวถึง เสมอภาคและเท่าเทียม 

กลยุทธ์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
ยกระดับการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ 
   1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ
หารจัดการศึกษา โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก 
   2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ของหน่วยงาน 
   กลยุทธ์ 
   1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาวิถีใหม่ตามบริบทของโรงเรียนเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง 

เป้าประสงค์ 
   สถานศึกษาสร้างและใช้งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิถีใหม่ตามบริบทของสถานศึกษา 
 
 



   กลยุทธ์ 
   พัฒนาและส่งเสริมการสร้างและการใช้งานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 

ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ท่ี เร่ืองที่ด าเนินการ 
จ านวน 

(ราย/อัตรา) 

๑ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งต้ังครูผู้ช่วย             
ให้ด ารงต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

๓๕๘ 

๒ การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเล่ือนและแต่งต้ัง           
เป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

๒ 

๓ บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. 256๓ 

๒๔๕ 

๔ การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ไม่มีคนครอง) 

๖ 

๕ การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

๒๐ 

๖ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256๓                   
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๘ 

๗ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

๑๔ 

๘ การก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการ
ย้ายและแต่งต้ังจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
     -ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     -ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๘ 

๑๒ 

๙ การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ประจ าปี 

๑๙๖ 

๑๐ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1                  
(1 เมษายน 256๓) 

๕,๖๖๑ 

๑๑ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 256๓) 

๒๘ 

๑๒ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 
ตุลาคม 256๓) 

๕,๖๒๓ 

๑๓ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 256๓) 

๓๐ 



ท่ี เร่ืองที่ด าเนินการ 
จ านวน 

(ราย/อัตรา) 

๑๔ การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 256๓) 
การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 256๓) 

๒๓๘ 
๒๓๘ 

๑๕ การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปี 256๓ ๖๗ 

๑๖ ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ด าเนินการ
จัดท าสัญญาจ้าง โดย สพม.กท ๑ 
     -ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 
     -พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
     -บุคลากรใน สพท. (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานท าความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) 
     -ธุรการโรงเรียน 
     -นักการภารโรง 

 
 

๓๓ 
๓๗ 
๑ 
 

๗๓ 
๒ 

 

๑๗ จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ๑๓ 

 


