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คำนำ 
 

  เอกสารการดำเนินงานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

  สรุปผลการดำเนินงานการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับน้ี สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยไดร้ับคำแนะนำ 
ส่งเสริม สนับสนุน และความดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบญัชาทุกระดบั กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และ
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ส่งเสรมิ สนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี หวังว่าเอกสารนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 
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กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
1. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1. กรณีขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับคำร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และข้อมูลประกอบเหตุผลความจำเป็นในการขอช่วยราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. 
กำหนด ตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาที่มีความประสงค์
ขอไปช่วยราชการและความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นสังกัด 

     1.2 นำเสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นการขอช่วย
ราชการ 
                1.3 ส่งข้อมูลหลักฐานเอกสารประกอบกรณีการขอช่วยราชการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ 
อกศจ./กศจ. พิจารณา  
      1.4 เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติให้ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวแล้ว ผอ.สพท. ดำเนินการออกคำสั่ง  
ให้ข้าราชการครูช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ กศจ. มีมติอนุมัติแจ้งให้สถานศึกษาส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
     2. กรณีขอช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครู 
               1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคำร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบข้อมูลเหตุผล
ความจำเป็น อัตรากำลังคร ูและความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นสังกัดในการขอไปช่วยราชการ 

      2. นำเสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นการขอช่วย
ราชการ 
                3. ส่งข้อมูลหลักฐานเอกสารประกอบกรณีการขอช่วยราชการให้ สพฐ. พิจารณา 

      4. เมื่อ สพฐ. แจ้งผลการพิจารณา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนต้นสังกัดทราบ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้ช่วยราชการจะต้องพิจารณาให้ช่วยราชการในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

ข้อสังเกตการช่วยราชการ 
 1. ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายขอช่วยราชการจะต้องมีเหตุผลความจำเป็นตามเหตุการณ์ขอย้ายกรณีพิเศษ 5 กรณี 
แต่ยังไม่มีตำแหน่งว่างรับย้ายจึงขอช่วยราชการก่อน 
 2. ผู้ยื่นคำร้องขอช่วยราชการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ แต่ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นไม่สมควร
อนุญาตให้ช่วยราชการด้วยเหตุผลต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน 
 3. โรงเรียนที่ระบุขอไปช่วยราชการมีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ทำให้ไม่สามารถอนุญาตให้
ช่วยราชการได ้
 4. ผู้ได้รับอนุญาตให้ช่วยราชการต่อเนื่องเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายหรือรับย้าย ทำให้เกิด
ปัญหาการบริหารอัตรากำลังในหน่วยงานการศึกษาเดิม 
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2. การสรรหาพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง เพ่ือตรวจสอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ว่างในหน่วยงาน
การศึกษา ว่ามีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือไม่ เพ่ือพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังไปกำหนดในหน่วยงาน
การศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ ์            
            2. เมื่อมีตำแหน่งว่าง สพท. ประกาศตำแหน่งว่างเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันก่อนการรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ระยะเวลาจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์
การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืนๆ ตามท่ี คพร. กำหนด 
  3. ดำเนินการรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
           4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์, 
ออกข้อสอบ, รับสมัคร, ตรวจคุณสมบัติ, ควบคุมการสอบ เป็นต้น 
            5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
            6. ดำเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ 
            7. คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรร รายงานผลการดำเนินการ 
            8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

  9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำสัญญาจ้าง ตามแบบท่ี คพร. กำหนด  
ข้อสังเกตการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
 1. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรร การทำสัญญาจ้าง เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น การสรรหาฯ การลงนามในสัญญาจ้าง การออกคำสั่งมอบหมายงาน     การ
ให้ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบอำนาจ    การ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 
 2. การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนเฉพาะตำแหน่งที่ว่างอยู่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลัง
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังขาดแคลนและมีความต้องการมากกว่าภายใต้กรอบ
อัตรากำลังที่ คพร. กำหนด 
 3. การรายงานผลการสรรหาและเลือกสรร และสัญญาจ้างให้รายงานในคราวเดียวกัน 

 
3. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู/ผู้บริหารสถานศึกษา ภายในเขต
พื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ประสานงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบสภาพข้อมูลอัตรากำลัง ตำแหน่งว่าง ความ
ต้องการข้าราชการครูตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน แต่ละสถานศึกษา 
 2. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง, หลักเกณฑ์การย้าย, ปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน
องค์ประกอบ, แบบคำร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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3. เสนอขออนุมัติเป็นหลักการในการส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อ กศจ.ร้อยเอ็ด 
4. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  พร้อมเอกสารหลักฐาน   

ผ่านผู ้บังคับบัญชาตามลำดับ และสถานศึกษา นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นการย ้าย            
แล้วรวบรวมส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในระยะเวลาที่กำหนด 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดำเนินการดังนี้ 
  5.1 การขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือขอย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.1.1 รวบรวมคำร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามกำหนดและแยกประเภทคำร้องขอ
ย้ายภายในและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกราย 

5.1.3 จัดทำข้อมูลของผู้ขอย้าย จัดทำบัญชีรายละเอียดผู้ขอย้ายทั้งภายในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.1.4 จัดส่งคำร้องขอย้ายกรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมมติการประชุม กศจ. 

5.1.5 ส่งคำร้องผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาปลายทางเพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา กรณีระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใดก็ได้ เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณา
แล้ว จึงส่งข้อมูลของผู้ขอย้ายไปขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย   

5.1.6 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม 
องค์ประกอบการย้ายเบื้องต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายในระดับเขตพ้ืนที่ 
   5.1.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพ
และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินการย้ายร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ภายในจังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเดียวกัน 
   5.1.8 ส่งข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินศักยภาพและจัดลำดับตามองค์ประกอบการ
ประเมินให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5.1.9 เสนอ อกศจ. ตรวจสอบการให้คะแนนตัวชี้วัดฯ และพิจารณากลั่นกรอง  

5.1.10 เสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการย้าย 
   5.1.11 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
   5.1.12 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   5.1.13 ส่งสำเนาคำสั่งให้ สพท. ที่เก่ียวข้อง ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง 
  6. สถานศึกษาแจ้งผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
  7. สถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย 
 
ข้อสังเกตการยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด 
สพฐ. ซึ่งมีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ โดยสรุป ดังนี้ 

/1. ให้ผู้ประสงค์... 
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 1. ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของ
ทุกปี เป็นเวลา 15 วันทำการพร้อมกัน ตามปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด โดยให้ยื ่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่
การศึกษาเดียว 
 2. สพฐ. เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
เพ่ือให้ กศจ. หรือ อกศจ. สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาการย้ายได้อย่างชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. คำร้องขอย้ายให้ใช้สำหรับการพิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รอบท่ี 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 
15 มีนาคม และ รอบท่ี 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 
 4. อกศจ. เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
 5. กศจ. พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในห้วงเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 6. ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไม่จำเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป 
 7. การย้ายทุกกรณี สถานศึกษาที่จะรับย้ายต้องมีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องนำเสนอ อกศจ. กลั่นกรองก่อนนำเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 8. อกศจ. กลั่นกรองและจัดลำดับที่ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเหตุผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ในทางท่ีราชการจะได้รับเป็นสำคัญ 
 9. การย้ายกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมื่อคำร้องได้รับการพิจารณาผลเป็นประการ
ใดแล้วถือเป็นอันยุติ 
 10. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในดุลยพินิจของ สพท. ที่จะ
พิจารณานำเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณา
จากคำร้องหรือไม่ก็ได ้

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรตรวจสอบรายละเอียดคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอย้าย ด้วยความละเอียด
รอบคอบ และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. ควรตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลผู้ขอย้ายโดยองค์คณะกรรมการฯ 
 3. ควรศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตัวชี้วัดการประเมินที่ สพฐ. กำหนด
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจอย่างชัดเจน การดำเนินการนอกเหนือระเบียบ กฎหมาย อาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้ขอย้าย เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ คณะกรรมการ และระบบบริหารงานบุคคล 
 4. ควรให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการย้ายฯ ก่อนนำเสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรองฯ 
 
4. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด) ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน 
หากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตให้ลาออกก็ได้ 
 

/2. เจ้าหน้าที่... 
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 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 กรณีดังต่อไปนี้ 
   2.1 ข้อมูลด้านวินัย 
                2.2 การลาศึกษาต่อ/การชดใช้ทุน 
                2.3 การเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข. 
          3. เสนอผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ให้ความเห็นในการขอลาออกและส่งเรื ่องไปยัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4. เสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
               4.1 กรณีอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ แล้วแจ้ง
ให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
               4.2 กรณียับยั้งการลาออกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 ยับยั้งการ
ลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลา   
ที่ยับยั้ง 
           5. ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอำนาจอนุญาต         การ
ลาออกมิได้มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออก และมิได้มีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจาก
ครบกำหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้
ขอลาออกราชการทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
ด้วย 
          6. เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกแจ้งให้สถานศึกษาต้นสังกัด 
และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปและรายงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. ทราบ 
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การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (สอบออนไลน์) 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาของพ้ืนที่บริการ 20 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอธวัช
บุรี อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก อำเภอเสลภูมิ อำเภอ
เมยวดี อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพนทราย อำเภออาจสามารถ อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร 
อำเภอเชียงขวัญ อำเภอหนองฮี และอำเภอทุ่งเขาหลวง โรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียน  มีพื้นที่ทั ้งสิ้น 
8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ ห้องเรียนทั้งหมด 1,399 ห้อง บุคลากรในสังกัด 2,867 คน และ
นักเรียน 42,080 คน 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม่ เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีคำสั่งมอบ
อำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พร้อมแนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี ่ยวกับพนักงานราชการ และคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที่ 
512/2559  สั่ง  ณ  วันที่  28  กันยายน  2559  เรื่อง  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  มีตำแหน่งพนักงานราชการว่าง จำนวน  1  อัตรา คือ 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จึงได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ  

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ เป็นไปด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ได้พนักงานราชการที่มีความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการในตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหา 
 3. เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี         
ได้ตามจำนวนตำแหน่งว่าง เป็นไปอย่างมีระบบ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ 

/เลือกสรร... 
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เลือกสรรพนักงานราชการ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งแพร่ระบาดเป็นวงกล้าง 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
 1. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. กำหนด ตามหนังสือ สพฐ.   ด่วน
ที่สุด ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 
 2. กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์จากการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรตามนโยบายของ สพฐ. 
 3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อรับผิดชอบงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม
และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน โดยระบุจำนวนกรรมการและหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน  

4. กำหนดขั ้นตอนการดำเนินงาน เช่น การจัดทำประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร การจัดทำ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การจัดเตรียม      สถานที่
สอบและตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสนามสอบ อาคารสอบ และห้องสอบตามแผนงาน       ที่กำหนดไว้ 
และการจัดเตรียมห้องมั่นคงสำหรับเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ 
 5. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555    โดย
เคร่งครัด 
 
กระบวนการดำเนินงาน 

1. แนวทางการเลือกวิธีในการดำเนินการสอบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 

1.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทราบโดยทั่วไป ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษร้อยเอ็ด  ผ่านโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ  

1.2 การรับสมัคร ใช้วิธีการรับสมัครทางไปษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
1.3 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการโดยการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์  

 
2. การดำเนินการสอบ 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดำเนินการสอบ รายละเอียดดังนี้ 

2.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเตรียม 
ห้องปฏิบัติการในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ 
  2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการการจัดห้องสอบ การจัดระบบความปลอดภัย การจัด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูแลเรื่องอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับคณะกรรมการ 

/2.3 กลุ่มบริหาร...   
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  2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปแบบคณะกรรมการ โดยจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยบูรณาการร่วมกับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยกระบวนการ       
ที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรพึงได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับความยุติธรรม  ในการ
สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 3. ได้ผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   
ทำให้เกิดเป็นผลดีต่อนักเรียนโดยรวม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ โดยใช้กระบวนการ วิธีการ 
และข้อสอบที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 
 2. ได้คนดี คนเก่ง ตามความต้องการที่ได้วางแผนไว้ 
 3. จากการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนใดๆ 
เกิดขึ้น 
 4. ไม่มีปัญหาการทุจริตในขั้นตอนกระบวนการสรรหาและเลือกสรร  

ผลการดำเนินงาน   
เชิงปริมาณ   
 

ลำดับที ่ กลุ่มวิชา 
จำนวน 

ผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ร้อยละ 

1 การเงินและบัญชี 3 3 3 100 

เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได ้

ปัญหาในการดำเนินการ 
การติดต่อประสานงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน 

ความยุ่งยากในการดำเนินการ 
1. ด้านเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมีเป็นจำนวนมาก เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย  เป็นต้น 
/2. ด้านข้อมูล 
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2. ด้านข้อมูล การดำเนินงานยังขาดฐานข้อมูลที่รองรับ เช่น ฐานข้อมูลด้านคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกของ

บัณฑิตใหม ่
3. ด้านการประสานความร่วมมือ มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการสำหรับสอบสัมภาษณ์

ออนไลน์  

แนวทางแก้ไข 
1. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลาง เช่น Line Facebook 
2. จัดทำแผนการดำเนินงาน (PDCA) คือ  P จัดทำแผนการดำเนินงาน ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธ ีการ

ดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  D ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนของแผน  C  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการ  A การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ผ่านมา เช่น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่
เกิดจากการดำเนินการสอบ นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน การกำหนดปฏิทิน    การ
ปฏิบัติงาน และกระบวนการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

2. ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและประมวลกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ควรประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมคุณวุฒิของผู้สำเร็จ
การศึกษารุ่นใหม่  จากหลากหลายสถาบันการศึกษาไว้ในระบบ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำประกาศ รับ
สมัครสอบในคราวต่อไป 

 
 

(ลงชื่อ)................. ......................... ผู้สรุปรายงาน  (ลงชื่อ)........................................ ผู้เสนอรายงาน 
        (นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ)           (นางสาวอริญรดา วีระชาติ) 
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
  
       (ลงชื่อ)......................................... ผู้ตรวจรายงาน 
                (นางศุภวรรณ  อดกลั้น) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 


