
การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

นโยบายที่ 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 

 

เรื่อง การขอใช้บัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

โดย 

นางสาวมณรัตนา  รุ่งวรานนท์ 

พนักงานพิมพ์ 

 

 

 

 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุม่บริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  



การด าเนินการ 
การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

 การขอใช้บัญชีพนักงานราชการ เป็นการขอใช้บัญชีจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่ได้
ท าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ และขึ้นบัญชีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว        โดย
ขั้นตอนการขอใช้บัญชี มีดังนี้ 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรพนักงำนรำชกำรจำกโรงเรียนที่ขำดเกณฑ์ พร้อมส ำรวจวิชำเอก              
ที่ต้องกำร 

2. ส ารวจบัญชีพนักงานราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ที่มีวิชาเอกท่ีต้องการ 
3. เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ตอบกลับและยินยอมให้ใช้บัญชีได้  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ท าการประกาศให้ผู้มีรายชื่อ

เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดเรียงล าดับเข้ามาท าการสัมภาษณ์และจัดเรียงล าดับ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก และคณะกรรมการประมวลผล (คะแนน ต 2 ข) 
6. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก และประมวลผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผล

การด าเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกาศบัญชีรายชื ่อผู ้ผ่านการเลือกสรรและด าเนินการ           
จัดจ้างต่อไป 

ผังการขอใช้บัญชีพนักงานราชการ 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

1. ส ำรวจควำมต้องกำรพนกังำนรำชกำร      
จำกโรงเรยีนที่ขำดเกณฑ ์พรอ้มส ำรวจวชิำเอก
ที่ตอ้งกำร 

 

2. ส ารวจบัญชีพนักงานราชการจากส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ที่มีวิชาเอกที่ต้องการ 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก และคณะกรรมการประมวลผล 
(คะแนน ต 2 ข) 

4. ประกาศให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
3. เม่ือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน 
ตอบกลับและยินยอมให้ใช้บัญชีได้ 

6. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และด าเนินการจัดจ้างต่อไป 



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการแทนต าแหน่งว่างจากการลาออก จ านวน 13 ราย ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ ชื่อ สถานที่ปฏบิัติงาน อ าเภอ ชื่อ สกุล สาขา ว/ด/ป 
ที่ ต าแหน่ง กลุ่มงาน (ส านักงาน/โรงเรียน...)       วิชาเอก ที่บรรจ ุ

1 พี่เล้ียง บริการ 
โรงเรียนบ้านกระหวัน 
โนนเจริญ 

พยุห ์ นางสาวชมพูนุท จันทร์เรือง ปวส.(เกษตรศาสตร์) 7 ธ.ค. 64 

2 พี่เล้ียง บริการ 
โรงเรียนบ้านโนนส าโรง
หนองหมากแซว 

วังหิน นางสาวกิ่งแกว้ เวฬุวนารักษ ์ ปวส.(การบัญชี) 7 ธ.ค. 64 

3 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านหนองสามขา 
ดอนแก้ว 

โนนคูณ นางสาวรุ้งทิพย ์ ทองโชติ คบ.(ภาษาอังกฤษ) 16 ธ.ค. 64 

4 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านเวาะ เมืองศรีสะเกษ นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีบาง ค.บ.(วิทยาศาสตร์) 16 ธ.ค. 64 

5 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านแวงโนนเปือย
หนองแสง 

กันทรารมย ์ นางสาวจุฑารัตน์ วงษ์สง่า 
ค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 

16 ธ.ค. 64 

6 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านหนองตาเชียง วังหิน นางสาวจิราพร ริทัศน์สาร 
ค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 

16 ธ.ค. 64 

7 
นักจิตวิทยา
โรงเรียน 

บริหาร
ทั่วไป 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมืองศรีสะเกษ นางสาวนิศานาถ ทองทวี 
ค.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว) 

10 พ.ค. 65 

8 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านไทยบวกแต ้
บวกเตย 

วังหิน นางสาวธัญญลกัษณ ์ บุญมา 
ค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 

14 มิ.ย. 65 

9 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านผักขย่าใหญ ่ โนนคูณ นางสาวสุมาล ี คมใสย์ 
ค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 

14 มิ.ย. 65 

10 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง เมืองศรีสะเกษ นางสาวอัญญารักษ ์ มะลิวงศ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) 14 มิ.ย. 65 

11 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านแวงโนนเปือย
หนองแสง 

กันทรารมย ์ นางสาวเสาวลกัษณ์ จันทร์หัวโทน 
ค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 

14 มิ.ย. 65 

12 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านหนองตาเชียง วังหิน นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย 
ค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย) 

14 มิ.ย. 65 

13 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

ร.ร.บ้านหนองค า เมืองศรีสะเกษ นางสาวอาภาภรณ์ ภูมิสถาน ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 14 มิ.ย. 65 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 






































































