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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้นภายหลังการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามการปฏิรูประบบ ราชการ เมื่อปี พ.ศ.2545 ส านักงาน ก.พ. ได้น า
ระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรง 
คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น 
“พนักงานราชการ” เพ่ือดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องการก าหนดลักษณะงาน ต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง การก าหนดค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ คือ หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) และหลัก
คุณธรรม (Merit) ตลอดจนมอบอ านาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้นระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ จึงก าหนดไว้อย่างกว้าง ฯ เพ่ือให้ส่วนราชการมี
ความอิสระและยืดหยุ่น กลไกของระบบพนักงานราชการประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ท าหน้าที่แทน คพร. ในด้านต่าง ๆ 
จ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะที่ 1 ด้านการก าหนดลักษณะงานกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
คณะที่ 2 ด้านการสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะที่ 3 ด้านกฎหมายและวินัย 
คณะเฉพาะกิจ ด้านเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ 
 
วัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 

  เพ่ือกรรมกับดูแลพนักงานราชการที่อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 
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บทท่ี 2 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 
2552 

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  

พ.ศ. 2554 

6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 

7. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 

8. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบ
ของพนักงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 

1. กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จ านวน 
258 โรงเรียน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

2. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1. กำรสรรหำ 

 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
ท ักษะและสรรถนะ  ความ เท ่า เท ียม ใน โอกาส  และป ระโยชน ์ขอ งท างราชการ เป ็น ส าค ัญ                              
และด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส่ เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. รับการจัดสรรอัตราก าลังจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
2. ส ำรวจควำมต้องกำรพนักงำนรำชกำร จำกโรงเรียนที่ขำดเกณฑ์ พร้อมส ำรวจวิชำเอก     
ที่ต้องกำร 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรกมาร  
4. จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดหลักสูตร วิธีกำรสอบจัดท ำประกำศรับสมัคร วำงแผน

ด ำเนินกำรสอบและกำรอื่นตำมควำมจ ำเป็น 
5. ประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน กลุ่มงานที่ต้องการสรรหา     

ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ ้นบัญชี ผู ้ผ่านการ
เลือกสรร และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ ตลอดจน ก าหนดวันและเวลาของประเมิน ที่เกี่ยวข้องและเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ 

 ประกาศรับสมัครนั้น ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และให้แพร่ข่าวการ
รับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. โดยให้มีระยะเวลาแพร่ข่าวไม่น้อย
การ 5 วันท าการ ก่อนก าหนดวันรับสมัคร 

6. คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตามเกณฑ์         
ที่ก าหนด 
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7. เมื ่อคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเสร็จสิ ้นแล้ว         
ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ
ด าเนินการจัดจ้างต่อไป 

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่
วันประกาซบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และจัดจ้างพนักงานราชการ  

ผังกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
 
 
 
 

 
 

2. ส ำรวจควำมต้องกำรพนักงำนรำชกำร จำก
โรงเรียนที่ขำดเกณฑ ์พร้อมส ำรวจวชิำเอกที่
ต้องกำร 

1. รับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำ 

4. จดัประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดหลกัสูตร 
วธิกีำรสอบจัดท ำประกำศรบัสมัคร วำงแผน
ด ำเนนิกำรสอบและกำรอืน่ตำมควำมจ ำเปน็ 

5. ประกำศรับสมัคร
สมัคร 

6. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร  

7. ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและด ำเนินกำรจัดจ้ำงต่อไป  
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2. กำรขอใช้บัญชี 
 การขอใช้บัญชีพนักงานราชการ เป็นการขอใช้บัญชีจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่

ได้ท าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ และขึ้นบัญชีไว้เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว        
โดยขั้นตอนการขอใช้บัญชี มีดังนี้ 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรพนักงำนรำชกำรจำกโรงเรียนที่ขำดเกณฑ์ พร้อมส ำรวจวิชำเอก              
ที่ต้องกำร 
2. ส ารวจบัญชีพนักงานราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ที่มีวิชาเอกท่ีต้องการ 
3. เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ตอบกลับและยินยอมให้ใช้บัญชีได้  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ท าการประกาศให้ผู้มี
รายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดเรียงล าดับเข้ามาท าการสัมภาษณ์และจัดเรียงล าดับ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก และคณะกรรมการประมวลผล (คะแนน ต 2 ข) 
6. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก และประมวลผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงาน
ผลการด าเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และด าเนินการจัดจ้างต่อไป 

ผังกำรขอใช้บัญชีพนักงำนรำชกำร 
 
 
 
 

 
 

2. ส ำรวจบัญชีพนักงำนรำชกำรจำกส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำอ่ืน ที่มีวิชำเอกที่ต้องกำร 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรพนกังำนรำชกำร      
จำกโรงเรยีนที่ขำดเกณฑ ์พรอ้มส ำรวจวชิำเอกที่
ต้องกำร 

 

3. เม่ือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอ่ืน 
ตอบกลับและยินยอมให้ใช้บัญชีได้ 

4. ประกำศให้ผู้มีรำยช่ือเข้ำรับกำรคัดเลือก 

5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
คัดเลือก และคณะกรรมกำรประมวลผล 
(คะแนน ต 2 ข) 

6. ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
และด ำเนินกำรจัดจ้ำงต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลกำรด ำเนินกำร 

 ผลการเรียกพนักงานราชการท าสัญญาจ้าง ประจ าปี 2564 จ านวน 23 ราย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อ ชื่อ สถำนที่ปฏบิัติงำน อ ำเภอ ชื่อ สกุล สำขำ ว/ด/ป 

ที่ ต ำแหน่ง 
กลุ่ม
งำน 

(ส ำนักงำน/โรง
เรียน...) 

      วิชำเอก ที่บรรจ ุ

1 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านเปือย  กันทรารมย ์ นางสาวพรพิมาศ แก้วแดง ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 1 ก.พ. 64 

2 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านนาด ี กันทรารมย ์ นางาสวทิพย์ประภา สารจันทร์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 1 ก.พ. 64 

3 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านร่องเก้า โนนคูณ นางสาวศิริมา  ทองทวี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 1 ก.พ. 64 

4 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านไทย
บวกแต้บวกเตย 

วังหิน นางสาวฉัตรวรยี ์ วงศ์พิทักษ ์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 1 ก.พ. 64 

5 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
ผักขย่าใหญ ่

โนนคูณ นางสาวลักขณา จันทร์ดวง ค.บ.  (คหกรรมศาสตร์) 1 ก.พ. 64 

6 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านก่อ 
โนนหล่อง 

เมืองศรีสะเกษ นายปุญญิศา แก้ววงค์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) 1 ก.พ. 64 

7 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านตีกา วังหิน นางสาวอรกานต ์ แหวนเงิน ค.บ. (คณิตศาสตร์) 1 ก.พ. 64 

8 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
หนองนาเวียง 

น้ าเกลี้ยง นางสาวอรอนงค์ ศรีวันค า ค.บ. (คณิตศาสตร์) 1 ก.พ. 64 

9 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านค้อยาง
ปอ (อสพป.35) 

พยุห ์ นางสุนิสา สุกเหลือง ค.บ. (คณิตศาสตร์) 1 ก.พ. 64 

10 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
หนองไผ่ 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวยวุธิดา สารสิทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 1 ก.พ. 64 

11 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
หนองค า 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวสุภาพร ศรีบุญเรือง 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร) 
1 ก.พ. 64 

12 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านกอก กันทรารมย ์ นางสาวกฤษติญพัฒน ์
ธรรมานุ
วงศ์ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 1 ก.พ. 64 

13 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
หนองรัง 

พยุห ์ นางสาวนภัสวรรณ รวมธรรม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 1 ก.พ. 64 

14 
พนักงาน

พิมพ ์
บริการ 

สพป.ศรีสะเกษ 
 เขต 1 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวมณรัตนา รุ่งวรานนท์ บธบ. (การเงิน) 1 มี.ค. 64 

15 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านแวง
โนนเปือยหนองแสง 

กันทรารมย ์ นางสาวสุธาสินี หัดกล้า ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  15 มี.ค. 64  

16 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
หนองม่วงหนองแวง 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ขาว ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  15 มี.ค. 64  

17 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
โนนสว่าง 

น้้าเกลี้ยง นางสาววรลักษณ์ แสงอ่อน ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  15 มี.ค. 64  

18 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
ยางกุดนาค้า 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวอัจฉริยา ค้ามา ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  15 มี.ค. 64  

19 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านหนอง
หว้าเข้ากรรม 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวสุกัญญา ระหาร ค.บ.  (คหกรรมศาสตร์)  15 มี.ค. 64  

20 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านสีถาน กันทรารมย ์ นางสาวปิลันยา อัจฉฤกษ ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์)  15 มี.ค. 64  



7 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ ชื่อ สถำนที่ปฏบิัติงำน อ ำเภอ 
ชื่อ สกุล สำขำ ว/ด/ป 

ที่ ต ำแหน่ง กลุ่ม
งำน 

(ส ำนักงำน/โรงเรียน
...) 

  

    วิชำเอก ที่บรรจ ุ

21 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
หนองไผ่ 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวจุฑามาศ วงษ์ขันธ ์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  1 เม.ย. 64  

22 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้าน 
ยางกุดนาค้า 

เมืองศรีสะเกษ นางสาวประภาพร วังศร ี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 1 มิ.ย. 64 

23 ครูผู้สอน 
บริหาร
ทั่วไป 

โรงเรียนบ้านกอก กันทรารมย ์ นายฉัตริน วรรณทวี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  1 ก.ค. 64  
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บทท่ี  5 
ผลกำรวิเครำะห์ ปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหำ   - ไม่มี -   

อุปสรรค  
 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื ่อเป็นพนักงานราชการอาจเป็นไปด้วยความล่าช้าด้วย
สถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องโรคระบาด และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวย ท าให้ระยะเวลาในการสรรหา
ต้องมีการเลื่อนออกไปบ้างเป็นบางครั้ง 

ข้อเสนอแนะ  - ไม่มี - 
  

 



 

 

 

ภาคผนวก 
 




























































