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วัตถุประสงค ์
 

  เพ่ือรายงานเก่ียวกบัการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ขอบเขต 
 

  การรายงานนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2564  ถึงวันท่ี 30  กันยายน  2565 
  

หัวข้อการรายงาน 
 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง/ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร/ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
4. ด้านการรักษาไว้/ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
5. ด้านการใช้ประโยชน์/ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย/ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ

ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  
20  ปี  (พ.ศ.2561 - 2580)  และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA)  ในด้านนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

  1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรา ดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จ าเป็นต้องมี        
ในสถานศึกษาตลอดทั้งเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี รายวิชาทดแทน เพ่ือจัดท าแผน
อัตราก าลังส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

     1.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 – 5 ปี  แผนอัตราก าลัง 1 ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

     1.3 จัดท าข้อมูลอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือใช้ในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด     
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก 

  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร
อัตราก าลัง มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

  1.5 ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดย
การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากังลัง เพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์      
ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ ์

 1.6 น าผลการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

 1.7 แจ้งผลการอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ค าสั่ง) ให้สถานศึกษาและ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรค  
   การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษามีมีอัตราก าลังครู
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ กรณีต าแหน่งที่มีผู้ครอง
ต าแหน่งไม่สามารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการได้น้อย เนื่องจากไม่มีผู้สมัครใจขอย้ายออก ไม่สามารถชี้ได้ว่าใคร
คือบุคคลที่เกินอัตราก าลัง 
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ข้อเสนอแนะ 
  ควรหามาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู
เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
ในเรื่องของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และควรด าเนินการย้ายและแต่งตั้งกรณีเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือที่จะให้เกิดสิทธิในเรื่องของค่าเช่าบ้าน เป็นต้น     

 2.  ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้ 
  2.1 การสรรหา  บรรจุ  ย้าย  และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ทั้งนี้ รวมถึงการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  มีประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2  หรือช่องทางอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการกลั่นกรองการคัดเลือกและแต่งตั้ง(ย้าย)  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  มีความเป็นธรรม  โปร่งใส  และตรงตามความต้องการของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.3 น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ชุมพร พิจารณาอนุมัต ิ

 2.4  แจ้งผลการอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ค าสั่ง) ให้สถานศึกษาและกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 

ปัญหาอุปสรรค 
           1. สถานการณ์โรคระบาดเชื้อ ไวรัส 2019 ท าให้การสรรหาบุคลากรต้องเลื่อนปฏิทินการ

ด าเนินการ  ส่งผลกระทบต่อความขาดแคลนอัตราก าลังครูของสถานศึกษา โรงเรียนขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน
สอนและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาเอก ข้อมูลความต้องการอัตราก าลังเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  แต่การด าเนินการ
สรรหาด าเนินการตามข้อมูลเดิม เนื่องจากต้องด าเนินการไปตามระเบียบกฎหมาย 

            2. การด าเนินการสรรหาบุคลากรไม่เพียงพอกับความต้องการตามมารตฐานวิชาเอก 
เนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา วิชาเอกบางวิชาเอกของ
ข้าราชการครู เป็นวิชาเอกบังคับตามมาตรฐานวิชาเอก เช่น วิชาเอกประถมศึกษา แต่ทางสถาบันการศึกษา
ไมไ่ด้ผลิตครูในวิชาเอกดังกล่าวแล้ว จึงมีปัญหาในเรื่องขาดแคลนครูวิชาเอกประถมศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. เห็นควรปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความ

ยืดหยุ่นในการใช้ระเบียบกฎหมาย แตย่ังคงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. มีการปรับปรุงและวางแผนอัตราก าลังทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ให้โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถก าหนดวิชาเอกได้ตามบริบทและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนใช้กระบวนการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว   
โดยการเกลี่ยอัตราก าลังทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่ง เพ่ือแก้ปัญหาความขาดแคลน
อัตราก าลังครูในสถานศึกษา 
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  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 

3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการ
พัฒนาของบุคลากรในสังกัด  

3.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ 

3.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านระบบ TEPE online  และระบบ Line 
Professional Learning Community (PLC) 

3.4 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

ปัญหาอุปสรรค 

1. สถานการณ์โรคระบาดเชื้อ ไวรัส 2019 ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร  ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาบคุลากรที่วางไว้  

2. การด าเนินการพัฒนา ไมต่รงตามความต้องการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) และทักษะที่จ าเป็นกับการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 
              ควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนา

ตนเองของข้าราชการครู ส่งเสริมการพัฒนาตนเองทางระบบ Online    
 

  4. ด้านการรักษาไว้ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการรักษาไว้ ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้ เพ่ิมทักษะใหม่ให้กับบุคลากร 

4.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human 
Resource Management System) ให้เป็นปัจจุบัน 

4.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากร  เช่น การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น การมอบเกียรติบัตรครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน  การมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ          
การจัดกิจกรรมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  การจัดกิจกรรมวัน
ครู เป็นต้น  

4.4 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลให้
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
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ปัญหาอุปสรรค  
  1. ข้อมูลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรไมเ่ป็นปัจจุบัน ต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้

อัตราก าลังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมศักยภาพของบุคคลอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
     2. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานเกิดอุปสรรค ความล่าช้า กระทบถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรในภาพรวม 
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีฐานข้อมูลของบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน

สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาบุคคลให้มีความก้าวหน้าตามสายงานอย่างเหมาะสม 
     2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยวิธีการที่หลากหลาย มีการเตรียมและพัฒนา

บุคลากรไว้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
     3. วางแผนอัตราก าลังและมีการก าหนดแนวทางในการสรรหา บุคลากรทดแทน และส่งเสริม

ให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  5. ด้านการใช้ประโยชน์ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการรักษาไว้ ดังนี้ 
     5.1  ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    5.2 น าผลจากการส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
รวมทั้งการประเมินบุคคลและผลงานในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38   
ค.(2)  เพ่ือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค 
        บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัจจัย 

แวดล้อมที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ส่งผลให้บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบตัิในการท างาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
       พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการท างาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตามปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการท างานภายใต้สถานการณ์แปลกใหม่ ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงช้อมูล
สารสนเทศและใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร 

  6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
ดังนี้ 
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      6.1 สร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้ 
            1) ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ทุกครั้ง สอดแทรก
เนื้อหาวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระท าผิดวินัย 
   2) จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ตลอดจนวินัยข้าราชการกับการบริหารงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ เพ่ือป้องปรามการกระท า
ผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
                             3) แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน กรณีความผิดตัวอย่างทางวินัย
ของข้าราชการครู พร้อมทั้งก าชับให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่  การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกัน
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 3  เมษายน 2561 เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการตลอดจนปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ป้องกันการกระท าผิดวินัยของ
ข้าราชการ 
 6.2 จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิต
ส านักสู่การเป็นข้าราชการที่ดี  
 6.3 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการทุกรูปแบบ 

ปัญหาอุปสรรค 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด หมายถงึ ไม่รู้ว่าสิ่งใดกระท าไดไ้ม่กระท าได้ สิ่งใดที่กระท าแล้วถือว่าผิดวินัยข้าราชการ 

ข้อเสนอแนะ 

 ให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องของวินัยข้าราชการ 
คุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย ความผิดกรณีตัวอย่างทางวินัย จัดให้มีมาตรการป้องปันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระท าผิดวินัย   

 
                   

  
       



 

       


