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ค าน า 

 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการบริหาร
อัตราก าลังและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพและสรร้างขวัญ 
ก าลังใจ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดท า
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

 
เหตุผลความเป็นมา 

1. ความส าคัญอัตราก าลังบุคลากร  

 ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับ “คน”โดนถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า
ที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ก าลังคนเป็น
ทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจส าคัญในการด าเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและ
จ านวนก าลังคนที่เหมาะสม” 

 การวางแผนก าลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องก าลังคนในองค์การล่วงหน้าว่าต้องการ
อัตราก าลังประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผนก าลังคน ยังรวมไปถึง
การเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวนและประเภทบุคคลตรงตามความ
ต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจ าเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันที่เมื่อหน่วยงานต้องการ 
ดังนั้น การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินการจัด
อัตราก าลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในต าแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ 
จะต้องมกีารวางแผนการกระจายก าลังคนหรือเริ่มวางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่า
ข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวมของอัตราก าลัง
ไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจาณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่ส าเร็จการศึกษา
พบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก ดังนั้น การวางแผนอัตราก าลังคนส าหรับข้าราชการครู จึง
ควรแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา 

2. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารอัตราก าลังในระดับเขตพื้นที่การศึกษา     

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยมีหน้าที่ 

 1. ก าหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาเอก 

https://www.korat3.go.th/wp-content/uploads/2022/07/o28-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87.pdf
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 3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 4. ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 5. ก าหนดรูปแบบ (Model) และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6. ก าหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การเกลี่ยอัตราก าลังเป็นไปตามแนวทางและ
มาตรการที่ก าหนด และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการดังกล่าว 
 7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนดให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแนวทางและ
มาตรการที่ก าหนด 

3. ผลกระทบจากความขาดแคลนหรือความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร 

 การบริหารอัตราก าลังที่ล้มเหลวได้สร้างปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังในสถานศึกษาส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาที่จะได้รับ
การศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ ในการจัดการศึกษาอย่างมาก 
ได้แก่ ขวัญก าลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่
ต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชาด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจ ากัดน าไปสู่ความ
ขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลในทุกด้าน 

 ดังนั้น การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนอัตราก าลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปัญหาในระยะสั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา 
 สภาพปัจจุบัน 
 ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
182 โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 136 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 46 
โรงเรียน 
 ด้านอัตราก าลังของโรงเรียนในภาพรวมมีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 22 โรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 100 โรงเรียน 
 2. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 46 โรงเรียน 
 3. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 36 โรงเรียน 
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ปัญหาในการวางแผนก าลังคน 
 1. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การ
คมนาคมไม่สะดวก  
 2. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและชุมชนใหญ่        
มีความสะดวกสบาย จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายออก 
 3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือนทั้งกรณีต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีคนครอง ด าเนินการได้น้อยมาก เนื่องจากมีต าแหน่งว่าง
น้อย และผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน มีน้อยมาก 
 4. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการ และความขาดแคลน 
 5. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นค าร้องขอย้าย 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือก าหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากการเกษียณอายุราชการ และ
การย้ายกลับภูมิล าเนา 
 2. เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือให้โรงเรียน มีอัตราก าลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และได้รับจัดสรรครู
สาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ด าเนินการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บริหารอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา 

 
พันธกิจ 

 1. สรรหาบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและความขาด
แคลนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
   1.1 การส ารวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จ าแนกรายสาขาวิชา จ าแนกราย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ 
วิชาเอกหรือมีประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.3 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง ในต าแหน่งว่างตามความต้องการจ าเป็นอย่างรวดเร็ว 
   1.4 ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอ่ืน กรณีโรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นในวิชาเอกที่
ไม่มีขึ้นบัญชีของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   1.5 รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นและ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร 
 
 2. บริหารจัดการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด 
  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
   2.1 การเกลี่ยอัตราก าลัง 
    - ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
    - การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ 
    - กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
ครูเกินเกณฑ์เพ่ือไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
     พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกิน
เกณฑ์ ไปช่วยราชการที่สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
     การไปช่วยราชการเป็นการชั่ วคราวของข้าราชการครู ใน
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไป
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ให้ด าเนินการตัดโอนได้ทันที 
     หากยังไม่มี่ผู้สมัครใจให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไป
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตราก าลังโดยความเหมาะสมและเป็น
ธรรม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
พิจารณา 
   2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ความรู้ ในเรื่องภาระงานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่างๆเพ่ือให้ข้าราชการ
บรรจุใหม่มีความรักศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทก าลังความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
   2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    - มีการด าเนินการจัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลาย
โรงเรียน 
    - การจัดให้มีเครือข่าวเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะให้
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านอัตราก าลังด้านปริมาณและคุณภาพ ไปช่วยสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาด
แคลนครูและมีครูไม่ครบชั้น 
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   2.4 การพัฒนาอัตราก าลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ 
    - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    - ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ที ่ เรื่อง จ านวน (อัตรา) ผลความส าเร็จ 

1 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการ
บรรจุนักเรียนทุน โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนรวม 84 อัตรา         

ผอ.รร. จ านวน 12 อัตรา 

นศ.ทุน จ านวน 16 อัตรา 

ครู จ านวน 53 อัตรา 

ว.16 จ านวน 15 อัตรา 

บรรจุและแต่งตั้งได้ตามที่    
ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 

2 เกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีปริมาณงาน
เกินเกณฑ์ ไปก าหนดต าแหน่งในสถานศึกษาท่ี
มีปริมาณต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

จ านวน 13 อัตรา จัดสรรให้สถานศึกษาท่ีมี
ปริมาณงานต่ ากว่าเกณฑ์
จ านวน 13 อัตราตามความ
ขาดแคลนและจ าเป็น 

3 จัดสรรข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  

จ านวน 2 อัตรา ได้รับจัดสรรอัตรามา
ทดแทนอัตราเดิม 

4 จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ให้
สถานศึกษาท่ีมีความจ าเป็นและขาดแคลน 

จ านวน 4 อัตรา จัดสรรให้สถานศึกษาขนาด
เล็กที่มีอัตราก าลังต่ าเกณฑ์ 
ขาดแคลนและจ าเป็น 

 

 

 

 

 



รายงานผลการบริหารอตัราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 สพป.นครราชสมีา เขต 3 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สามารถบริหารอัตราก าลังโดยการ
เกลี่ยอัตราก าลัง จากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดในโร งเรียนที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จัดสรรอัตราก าลังครู และจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราว ให้
สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลน จึงมีสถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ     
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ 

1. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู   
 1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง มีกระบวนการตามข้อกฎหมายท าให้โรงเรียน
ขาดแคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 

 2. การรับย้ายมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนท าให้ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณา
ด าเนินการตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 3. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการย้ายจึงขอ
ย้ายกลับภูมิล าเนา 
 4. ผลกระทบจากมาตรการจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ และนโยบายของคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
อัตราก าลังคนภาครัฐ ท าให้ครูลาออกจ านวนมาก และการบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการไม่
ต่อเนื่อง 
 5. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตราก าลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตราก าลังจ านวนข้าราชการ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ ท าให้ไม่สามารถขอเพ่ิมอัตราตามจ านวนที่ขาดแคลนได้ 
 6. ต าแหน่งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) ถูกจ ากัดให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง จึงท าให้ เกิดความ
ขาดแคลนบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น แต่มีจ านวนบุคลากรน้อยลง บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน ภาระ
งานที่มีมากท าให้บุคลากรท างานไม่มีประสิทธิภาพอาจเกิดความเสียหายได้มาก 

2. ปัญหา / อุปสรรค / ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 1. นโยบายจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพ่ิมจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการตามจ านวน
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
และเพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น 
 3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนต าแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินไป 
 4. การรับย้าย/รับโอนในบางต าแหน่ง ก.ค.ศ. ยังไม่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการได้เอง จะต้อง
ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
 5. การเกลี่ยอัตราก าลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ได้เนื่องจากไม่มีครูประสงค์ย้าย
ออก จะต้องรอจนกว่าจะมีต าแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้ 
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3. จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ให้ความส าคัญกับแผนอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยน าแผนไปใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพ่ือลดขั้นตอนการบริหารงาน
บุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 1. บริหารอัตราก าลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียนที่
มีครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์และครูต่ ากว่า
เกณฑ์น้อยกว่าไปก าหนดใหม่ในโรงงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการจัดโอน
มากกว่า เพ่ือให้โรงเรียนต่างๆมีสภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้ 
  - ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีต าแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ทันที
ที่มีต าแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความขาดแคลน
อัตราก าลังมากที่สุดเป็นล าดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย
และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพ่ือน าไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและ
ขาดแคลน 
  - เกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีท่ีมีคนครอง 

 ข้าราชการครูในสังกัด จะด าเนินการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้
มาตรการจูงใจ 

 ข้าราชการครูต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียนต้นสังกัดมี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ จะด าเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวมาก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
 2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่ม
โรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการบริหารจัดการใน
ภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะช่วยลดปัญหาความขาดแคลน
อัตราก าลังครูในระดับหนึ่ง 
 3. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลนซึ่งตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 
 4. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
 5. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีร้อย
ละความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากมากไปหาน้อย 
 6. ก าหนดให้มีครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ให้มีอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 7. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
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 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นปัจจัยหลักและเป็นก าลัง
ส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจที่จะน าความส าเร็จมาสู่หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล
ถือเป็นตัวแปรส าคัญของความส าเร็จในการแปลงนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
สัมฤทธิผลด้วยการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา มีระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส       
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด อีกทั้งด้านการธ ารง
รักษาไว้ โดยการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดูแลคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ จึงก าหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหา ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลัง 
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการ โดยเคร่งครัด ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง ตามแนวทางตังนี้ 
   1. การสรรหา บรรจุ ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
รวมถึงการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ยึดหลักธรรมาภิบาล ตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 3 หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.ใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความต้องการ 
ความจ าเป็นของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาท่ีมีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
   3. การกัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วราวรายเดือน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสี่มา เขต 3 เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โตยยึดผลประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ 
   4. ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสรร
หาและคัดเลือก จากบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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ผลการด าเนินงาน  

  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ใน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

งาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา  

ได้ด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ครั้ง  
- ย้ายภายในสังกัด สพป.นม.3 จ านวน 20 ราย  
- ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเดียวกัน จ านวน 1 ราย  
- ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ราย  

2.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สายผู้สอน  

ได้ด าเนินการย้ายข้าราชการครู จ านวน 1 ครั้ง 
- ย้ายภายในสังกัด สพป.นม.3 จ านวน 22 ราย  
- ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 24 ราย  

3. รับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ด ารงต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  

ได้ด าเนินการรับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงต าแหน่ง บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 2 ครั้ง 
- รับย้าย จ านวน  4  ราย 
- รับโอน จ านวน  3  ราย  

4.รับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ด ารงต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

ได้ด าเนินการรับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์
จ านวน 1 ครั้ง 
- รับโอน จ านวน  1  ราย 

4.การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    
ครูผู้ช่วย  

ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน 
192 ราย 

5.การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ  
และลูกจ้างชั่วคราว  

ด าเนินการท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
- พนักงานราชการ จ านวน 124 ราย 
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 12 ราย 
- ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 114 ราย 
- ธุรการโรงเรียน  จ านวน 169 ราย     
- นักการภารโรง  จ านวน  74 ราย 
- ครูขั้นวิกฤต  จ านวน 23 ราย 
- ลูกจ้างใน สพท. จ านวน 3 ราย 
ด าเนินการเรียกบรรจุพนักงานราชการ จ านวน 21 ราย 
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ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค 

ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 จากผลการด าเนินงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  สามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินการได้ดังนี้ 
  1. การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด สมารถแปลงนโยบาย 
ด้านการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล ทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล สามารถ 
บริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
  2. จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรอบและทิศทาง 
การบริหารงานบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารงาน

บุคคล 

  3. การด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และชนอ่ืนๆ ได้น าเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ   
ทุกกระบวนการมีการประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานฝ่ายต่างๆ ร่วมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง ก่อนน าเสนอ อกศจ.นครราชสีมา พิจารณา
กลั่นกรอง และ กศจ.นครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ เน้นการ
มีส่วนร่วม ใช้ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด การด าเนินการบริหารงานบุคคลจึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ท าให้
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

ปัญหาและอุปสรรค 

    1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ต้องด าเนินการร่วมกันยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน มีประเด็น
ความเห็นที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน  
    2. การด าเนินการในบางเรื่อง บางครั้ง ส่วนราชการ ก าหนดปฏิทินการด าเนินการที่กระชั้น
ชิด เป็นสภาวะเร่งรีบของหน่วยงานการศึกษาที่เป็นผู้ปฏิบัติที่จะต้องจัดท าข้อมูลให้ทันต่อห้วงเวลา ของการ
น าเสนอ อกศจ.และ กศจ. จึงท าให้ สพท. ต้องด าเนินการตามขั้นตอนและจัดส่งข้อมูลให้กับฝ่ายเลขานุการ 
กศจ.ล่าช้าไปด้วย  
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แนวทางการแก้ปัญหา 

   1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวนบทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาให้ชัดเจน เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
   2. ใช้วิธีการประสานงานแบบไม่เป็นทางการล่วงหน้าก่อน เช่น โดยวาจา การส่งไฟล์ข้อมูล
ก่อนการน าส่งหนังสือราชการ หรือหากเป็นเอกสารที่ต้องแนบประกอบการประชุมซึ่งมีกระบวนการตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ ไม่สามารถส่งให้ ฝ่าย
เลขานุการ กศจ.ได้ทันการจัดท าวาระการประชุม ก็ให้น าเข้าในวันประชุม หรือเรื่องที่ยังเข้าใจไม่ตรงกัน ก่อน
วันประชุมควรประชุมร่วมกันทุกหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัต ิ

 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการรักษาไว้ 

สพป.นครราชสีมา  เขต 3 ได้ด าเนินการตามนโยบาย ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 
2564 ในด้านการรักษาไว้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  
สพป.นครราชสีมา เขต  3 ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ระเบียบหลักเกณฑ์  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมด าเนินการจนผลการด าเนินการส าเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประเมิน  ก ากับ 
ติดตาม ประชุมชี้แนะแนวทางการด าเนินงานอย่างถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา รอบการ
ประเมินที่ 2 (ระหว่าง 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ 296/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่าง 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ 301/2564 ลงวันที่ 18 
สิงหาคม 2564 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราซการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่าง  
1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ที่ 297/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่าง 1 เมษายน 2564 -  
30 กันยายน 2564) ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ที่ 307/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ 304/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

1.6 จัดท าระเบียบวาระการประชุม และขอเชิญประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ตามข้อ 1-5 
1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการเลื่อน

เงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 6 ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามค าสั่งส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ 303/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
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1.8 จัดท าระเบียบวาระ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ 6 ให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้
ความเห็นชอบ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 

1.9 จัดท าร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2564 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เสนอเพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามค าสั่ง 

1.10 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และต าแหน่ง ผู้บริหาร
การศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่าง 1 เมษายน 2564 - 
30 กันยายน 2564) ที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น และดีมาก เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

1.11 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) เป็นเอกสาร "ลับ" รายบุคคล 
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการสายผู้สอน แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือแจ้งให้ข้าราชการครูทราบรายบุคคลแจ้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือแจ้งให้ข้าราชการครูทราบรายบุคคล 

1.12 จัดท ารายละเอียดสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) เพ่ือรายงาน 
สพฐ.ทราบ 

1.13 ส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2564) เพ่ือให้ สพฐ. ตรวจสอบความถูกต้อง 

1.14 ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ตามค าสั่ง ในระบบจ่ายตรง
เงินเดือน ตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนด 

1.15 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จะได้รับเงินเดือนใหม่ในเดือนถัดไป หลังจากด าเนินการเสร็จ 

 
ผลการด าเนินการ 

1. การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบผลการประเมิน กับวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมาในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
ดังนี้ 

ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ประจ า 
ครั้งที2่/2564 จ านวน 2,081 รายดังนี้ 

1) ข้าราชการ 1,895 ราย 
2) ลูกจ้างประจ า 56 ราย 
3) พนักงานราชการ 130 ราย 
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2. เรื่อง การด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยด าเนินการดังนี้ 

สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีขวัญก าลังใจ และส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ โดยด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับพระราชทานฯ ในปีงบประมาณ 
2564 ดังนี้ 

1) ข้าราชการ 
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 34 ราย 
ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 38 ราย 
ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 6 ราย 
ชั้นตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 36 ราย 
เหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.) 26 ราย 

2) ลูกจ้างประจ า 
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (จ.ม.) 1 ราย 
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 1 ราย 

3) พนักงานราชการ 
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 2 ราย 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 

ปัญญาและอุปสรรค 

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้ที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและผู้ถูกประเมิน ไม่เห็นความส าคัญของการประเมิน ไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างเคร่งครัด  ในบางโรงเรียนไม่ได้
จัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินในช่วงต้นปีงบประมาณ แต่ประเมินตามความเคยชินที่ผ่าน
มา ไม่ได้จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่องรอย การปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
  

2. สพฐ. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนกับปฏิทินการย้ายไม่สอดคล้องกัน (การย้าย
สังกัดระหว่าง วันที่ 1 -31 มีนาคม, 1 – 30 กันยายน) 
             สพฐ. ก าหนดปฏิทินการย้ายในแต่ละปีให้ด าเนินการออกค าสั่งให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม หรือ
กันยายนของทุกปี  ซึ่งในการนับตัวเพ่ือค านวณเงินเดือนรวมของข้าราชการในแต่ละโรงเรียน ณ วันที่ 1 
มีนาคม และ 1 กันยายน โรงเรียนเดิมนับตัว ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือน
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แล้ว แต่ ณ วันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ข้าราชการดังกล่าวได้ย้ายโรงเรียน ย้ายสังกัดแล้ว ต้องให้สัง กัด
ใหม่ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากในการด าเนินการ ดังนี้ 
  - ในแต่ละรอบของการย้าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
มีข้าราชการย้ายเข้า ย้ายออก ทั้งภายในเขต และนอกเขตเป็นจ านวนมาก 
  - การออกค าสั่งย้ายและแจ้งค าสั่งล่าช้ามาก โดยเฉพาะในกรณีการย้ายต่างจังหวัด ซึ่งในแต่
ละส านักงานเขตไม่ทราบข้อมูลการย้าย ท าให้การจัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนคลาดเคลื่อน เพราะในบาง
รายได้พิจารณาผลการเลื่อนแล้ว แต่ค าสั่งย้ายมาทีหลัง ท าให้วงเงินในการพิจารณาคลาดเคลื่อน โรงเรียนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องพิจารณาใหม่ เกิดความยุ่งยากในการแก้ไขข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้

- ในแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนกรณีนี้ต่างกัน บาง
ส านักงานเขต สังกัดเดิมออกค าสั่ง และเลื่อนเงินเดือน ก่อนโอนย้ายข้อมูลของข้าราชการรายนั้นไปสังกัดใหม่ 
บางส านักงานเขตส่งข้อมูลผลการพิจารณาให้สังกัดใหม่เสนอ กศจ. อนุมัติ และออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ท าให้
เกิดการเข้าใจผิดและมีข้อขัดแย้งกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- การส่งผลการพิจารณาจากสังกัดเดิมส่งข้อมูลผลการพิจารณาให้สังกัดใหม่เสนอ กศจ. 
อนุมัติ และออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน จะท าให้ข้าราชการรายนั้น ได้เลื่อนเงินเดือนล่าช้ากว่าปกติเพราะต้องรอ
รวบรวมผลให้ครบทุกราย และเนื่องจากกรณีนี้มีหลายรายอาจท าให้เกิดการตกหล่นได้ และกระบวนการ
พิจารณานั้นต้องด าเนินการหลายขั้นตอน ใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 
  - เกิดความยุ่งยากในการเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนเพราะข้อมูลการนับตัว ณ 1 

มีนาคม และ 1 กันยายน ไม่เท่ากับจ านวนข้าราชการ ณ วันที่ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ท าให้ระบบเกิด

ข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขเป็นการเฉพาะราย มีขั้นตอนการด าเนินการเพ่ิมขึ้น ยุ่ งย่างมาก ต้องระมัดระวังในการ

ด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการตกหล่นและมีข้อผิดพลาดขึ้น 

3.  ปฏิทินการท างานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนไม่สอดคล้องกับก าหนดการประชุมของ กศจ.  
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  ต้องด าเนินการตาม
ปฏิทินที่ สพฐ. ร่วมกับกรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งในแต่ละรอบการเลื่อนเงินเดือน (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) 
ส่วนใหญ่ กศจ. ไม่ก าหนดวันประชุมที่แน่นอน บางครั้งก าหนดประชุมกลางเดือน หรือสิ้นเดือน เมษายนและ
ตุลาคม ท าให้มีเวลาส าหรับการเตรียมและจัดท าข้อมูลเพื่อเลื่อนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนกระชั้นชิดเกินไป ไม่
มีเวลาทบทวนให้ถี่ถ้วน อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 
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แนวทางแก้ปัญหา 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ด าเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 2. สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดควรหารือระหว่างงานเลื่อนเงินเดือนและงานย้าย ก าหนดปฏิทิน
การด าเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดให้ค าสั่งย้ายมีผลหลังวันที่ 1 เมษายน 
และหลังวันที่ 1 ตุลาคม) 
 3. สพฐ. ก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ย้ายสังกัดระหว่างวันที่ 1 -
31 มีนาคม, 1 – 30 กันยายน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องและลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 
 4. กศจ. ก าหนดปฏิทินการประชุมในแต่ละปีให้ทราบในช่วงต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดเตรียมข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ทันตามก าหนด 
 

เรื่อง การด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ปัญญาและอุปสรรค 

1. ก าหนดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลาประจ าปี  
ในแต่ละปี สพฐ. จะก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งการ
เสนอขอฯ ต้องใช้ข้อมูลเงินเดือนหลังการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม ของข้าราชการผู้มีความประสงค์
จะเสนอขอฯ ในความเป็นจริงการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกว่าจะแล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการออกค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนก็จะประมาณปลายเดือนตุลาคม ทั้งต้องรีบเร่งการบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนลง กพ.7 , กคศ.16 
ให้แล้วเสร็จก่อนถึงก าหนดการตามปฏิทิน อีกทั้งยังต้องใช้เอกสารประกอบหลายรายการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีช่วงเวลาในการด าเนินการที่สั้นมาก ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
3 มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการท างานส่วนนี้  
 

2. การขาดคุณสมบัติในเรื่องเงินเดือน 
การเสนอขอฯ ประจ าปีรอบปกติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าเอกสารประกอบการ

เสนอขอและจัดส่ง สพฐ. ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด ส าหรับการ
เสนอขอเพ่ิมเติมในรอบการเลื่อนเงินเดือนเมษายนในปีถัดไป  ผู้เสนอขอฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติด้าน
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เงินเดือนด้วย ดังนั้นค าสั่งเลื่อนเงินเดือนต้องลงวันที่ก่อนวันที่ 27 เมษายน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่
อาจก าหนดให้ กศจ. ก าหนดวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามความต้องการได้ 
 

3. ไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ 
ในการจัดท าข้อมูลเพ่ือประกอบการเสนอขอฯ หน่วยงานไม่มีฐานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ

ประวัติการได้รับพระราชทานย้อนหลังได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยๆ ท าให้การ
ท างานไม่ต่อเนื่อง แต่ละคนจะจัดท าข้อมูลในรูปแบบของตนเองไม่ได้น าข้อมูลมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
  

แนวทางแก้ปัญหา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องวางแผนการด าเนินการที่รัดกุม เพ่ือให้การจัดเตรียมข้อมูล 

เอกสาร จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอฯ ให้ทันก าหนดเวลา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนบุคลากรให้เพียงพอเพ่ือให้ทันก าหนด หรือสนับสนุน

งบประมาณส าหรับการปฏิบัติงานล่วงเวลา เพื่อให้การเสนอขอฯ ทันตามก าหนดเวลา 
3. กศจ. ต้องมีก าหนดวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนภายในเดือนตุลาคม และส าหรับคนที่เสนอ

ขอฯ เพ่ิมเติม ต้องก่อนวันที่ 27 เมษายน ในรอบถัดไป  
4. สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นภาพรวมของบุคลากรทั้งประเทศ ให้

หน่วยงานสามารถสืบค้นประวัติการได้รับพระราชทานฯ เพื่อลดความซ้ าซ้อน และรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรในสังกัด 
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