
ที่ ศธ ๐๔๒๕๙

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน  ผูอําน

สิ่งที่สงมาดวย   

 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

ณ หองประชุมธนาภูมิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
เดินทางไปราชการเปนคาพาหนะจากโรงเรียนตนสังกัด

 

กลุมงานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
โทรศัพท ๐๔๕
(นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง มือถือ

 
 

 

 

 

๐๔๒๕๙/5823 

 

ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
 

สิ่งที่สงมาดวย    คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

จํานวน

 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

 

 ในการนี้ จึงขอเชิญคณะ
ณ หองประชุมธนาภูมิ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
เดินทางไปราชการเปนคาพาหนะจากโรงเรียนตนสังกัด

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป
 

  

                 
 

 

งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๐๔๕- ๔๒๒๑๘๖ 

นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง มือถือ

           
 

วยการโรงเรียนตามบัญชีรายช่ือที่แนบ

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

จํานวน  1 

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะ
ณ หองประชุมธนาภูมิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
เดินทางไปราชการเปนคาพาหนะจากโรงเรียนตนสังกัด

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป

 

                 ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๔๒๒๑๘๖ ตอ ๑๐๖ โทรสาร  

นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง มือถือ/ไอดีไลน 

           

วยการโรงเรียนตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

 ชุด 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก

ทของเขตพื้นที่การศึกษา  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒9 รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการประชุม ในวันที่ 
ณ หองประชุมธนาภูมิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
เดินทางไปราชการเปนคาพาหนะจากโรงเรียนตนสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

    

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
โทรสาร  ๐๔๕

ไอดีไลน ๐๘๑๓๒๑๑๒๓๑

 

   23  พฤศจิกายน

 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก

ทของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 

รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย

ประชุม ในวันที่ 
ณ หองประชุมธนาภูมิ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
เดินทางไปราชการเปนคาพาหนะจากโรงเรียนตนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป 

   ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยา ไชยมงคล
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

๐๔๕- ๔๒๒๑๘๕ 
๐๘๑๓๒๑๑๒๓๑) 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ถนนเลี่ยงเมือง

อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

พฤศจิกายน  25๖

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่     /

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะดําเนินการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 10 มิถุนายน 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก

ทของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 

รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย 

ประชุม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 
ณ หองประชุมธนาภูมิ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งนี้ ขอใหเบิกคาใชจายในการ

ขอแสดงความนับถือ 

 
ยพิทยา ไชยมงคล) 

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ถนนเลี่ยงเมือง(สี่แยก อบต

อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

๖1 

/2561  ลงวันที่   

จะดําเนินการวางแผนอัตรา
มิถุนายน 2561 และเกลี่ยอัตรากําลัง

จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก
ทของเขตพื้นที่การศึกษา  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2561 เวลา 
ทั้งนี้ ขอใหเบิกคาใชจายในการ

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

สี่แยก อบต.กุดลาด) ต.กุดลาด 

อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ลงวันที่    

วางแผนอัตรากําลัง
เกลี่ยอัตรากําลัง

จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก .ค.ศ. กําหนด 
ทของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 

เวลา 13.30 น
ทั้งนี้ ขอใหเบิกคาใชจายในการ

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

กุดลาด  

๓๔๐๐๐ 

กําลัง
เกลี่ยอัตรากําลัง

กําหนด                   
ทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 

น.              
ทั้งนี้ ขอใหเบิกคาใชจายในการ

                  



 

เรื่อง แตงต้ัง
 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา

จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. นายพิทยา  ไชยมงคล   
2. นายวลงกรณ  บุญเต็ม  รองผูอํานวยการ สพม
3. วาที่ ร.ต
4. วาที่ ร.ท
5. นายวิเชียร  แสงศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
6. นายนิยม  รักพรม   ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
7. นายวสุธา  ปวะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
8. นายสุกิจ  จันทบาล ผูอํานวยการโรงเรียนพนาศึกษา
9. นายวิเชียร  พลพวก ผูอํานวยการโรงเรียนบานไ
10. นายไพศาล  พรหมภา  ผูอํานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
11. นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ
12. นายอมต  รบกลา       ครูโรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม
13. นางวริศรา
14. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
16. นางขัตติยาภรณ  บาระมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    
17. นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง  นักทรัพยากรบุคคล ชพ
18. นายธเนศ  สุขอุทัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก
19. นางสาววาทินี   อยูสุข  นักทรัพยากรบุคคล ปก
20. นางสาวเพชรรัตน  เหลากลม พนักง

 

  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 
 

  
ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

นายพิทยา  ไชยมงคล   
นายวลงกรณ  บุญเต็ม  รองผูอํานวยการ สพม

ต.กมล   สาดศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
ท.วิเศษ   แกวมีศรี

นายวิเชียร  แสงศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
นายนิยม  รักพรม   ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
นายวสุธา  ปวะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
นายสุกิจ  จันทบาล ผูอํานวยการโรงเรียนพนาศึกษา
นายวิเชียร  พลพวก ผูอํานวยการโรงเรียนบานไ

นายไพศาล  พรหมภา  ผูอํานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ
นายอมต  รบกลา       ครูโรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม
นางวริศรา  ดีงาม      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นางขัตติยาภรณ  บาระมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    
นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง  นักทรัพยากรบุคคล ชพ
นายธเนศ  สุขอุทัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก
นางสาววาทินี   อยูสุข  นักทรัพยากรบุคคล ปก
นางสาวเพชรรัตน  เหลากลม พนักง

   
คําสั่งสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 
 

  

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

นายพิทยา  ไชยมงคล   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
นายวลงกรณ  บุญเต็ม  รองผูอํานวยการ สพม

กมล   สาดศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
วิเศษ   แกวมีศรี   ผูอํานวยการโรงเรียนอํานาจเจริญ

นายวิเชียร  แสงศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
นายนิยม  รักพรม   ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
นายวสุธา  ปวะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
นายสุกิจ  จันทบาล ผูอํานวยการโรงเรียนพนาศึกษา
นายวิเชียร  พลพวก ผูอํานวยการโรงเรียนบานไ

นายไพศาล  พรหมภา  ผูอํานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ   รองผูอํานวยการโรงเรียน
นายอมต  รบกลา       ครูโรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม

ดีงาม      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นางขัตติยาภรณ  บาระมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    
นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง  นักทรัพยากรบุคคล ชพ
นายธเนศ  สุขอุทัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก
นางสาววาทินี   อยูสุข  นักทรัพยากรบุคคล ปก
นางสาวเพชรรัตน  เหลากลม พนักง

  
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ที่     405
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 

 ............................................

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
นายวลงกรณ  บุญเต็ม  รองผูอํานวยการ สพม.29 

กมล   สาดศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
ผูอํานวยการโรงเรียนอํานาจเจริญ

นายวิเชียร  แสงศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
นายนิยม  รักพรม   ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
นายวสุธา  ปวะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
นายสุกิจ  จันทบาล ผูอํานวยการโรงเรียนพนาศึกษา
นายวิเชียร  พลพวก ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทยวิทยาคม 

นายไพศาล  พรหมภา  ผูอํานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
รองผูอํานวยการโรงเรียน

นายอมต  รบกลา       ครูโรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม
ดีงาม      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  
นางขัตติยาภรณ  บาระมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    
นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง  นักทรัพยากรบุคคล ชพ
นายธเนศ  สุขอุทัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก
นางสาววาทินี   อยูสุข  นักทรัพยากรบุคคล ปก
นางสาวเพชรรัตน  เหลากลม พนักงานราชการ 

 
                         

คําส่ังสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
405/2561 

คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 
............................................

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา   

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
29 ที่ดูแลกลุมบริหารงานบุคคล

กมล   สาดศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
ผูอํานวยการโรงเรียนอํานาจเจริญ 

นายวิเชียร  แสงศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
นายนิยม  รักพรม   ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา  
นายวสุธา  ปวะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
นายสุกิจ  จันทบาล ผูอํานวยการโรงเรียนพนาศึกษา  

ทยวิทยาคม  
นายไพศาล  พรหมภา  ผูอํานวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม  

รองผูอํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
นายอมต  รบกลา       ครูโรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม  

ดีงาม      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

   
นางขัตติยาภรณ  บาระมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    
นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง  นักทรัพยากรบุคคล ชพ.  
นายธเนศ  สุขอุทัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.  
นางสาววาทินี   อยูสุข  นักทรัพยากรบุคคล ปก.  

   

                         
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 
............................................ 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะดําเนินการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามขอมูล 10 มิถุนายน 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
ที่ดูแลกลุมบริหารงานบุคคล

กมล   สาดศรี ผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช    
   

   
   

นายวสุธา  ปวะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
   

   
     

   
   

ดีงาม      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

   
นางขัตติยาภรณ  บาระมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     กรรมการ

  ผูชวยเลขานุการ
  ผูชวยเลขานุการ
  ผูชวยเลขานุการ
  ผูชวยเลขานุการ

๒๙ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 
  

จะดําเนินการวางแผนอัตรา
มิถุนายน 2561 และเกลี่ยอัตรากําลัง

จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑ ก

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ประธานกรรมการ
ที่ดูแลกลุมบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

นายวสุธา  ปวะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ดีงาม      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต ๒๙

วางแผนอัตรากําลัง
เกลี่ยอัตรากําลัง

จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก .ค.ศ. กําหนด 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

ประธานกรรมการ   
รองประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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/มีหนาที่

๒๙ 

กําลัง
เกลี่ยอัตรากําลัง

กําหนด                   

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

    
รองประธานกรรมการ 

มีหนาที่... 

                  



มีหนาที่  

ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑตามที่ ก
พ้ืนที่การศึกษา

วิชาเอกและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เล็กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตรากําลังตามที่กําหนด

 

 
 

๑. กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการใช
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

๒. กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑตามที่ ก
พื้นที่การศึกษา 

๓. กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน
กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๔. กําหนดรูปแบบ 
เล็กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๕. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากําลังในสถาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

๖. กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตรากําลังตามที่กําหนด

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

  

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อใหการใช
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑตามที่ ก

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน
กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กําหนดรูปแบบ (Model) 
เล็กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากําลังในสถาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตรากําลังตามที่กําหนด

งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันที่  

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการใช
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑตามที่ ก.ค.ศ

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน
กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

(Model) และแนวทางการใชทรัพยากรบุคลรวมกันในสถานศึกษาขนาด
เล็กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากําลังในสถาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตรากําลังตามที่กําหนด

สั่ง ณ วันที่   23

(นายพิทยา ไชยมงคล
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

- ๒ - 

กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการใช
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
ศ. กําหนด ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขต

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน
กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

และแนวทางการใชทรัพยากรบุคลรวมกันในสถานศึกษาขนาด
เล็กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากําลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดให
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตรากําลังตามที่กําหนด

23   พฤศจิกายน

ยพิทยา ไชยมงคล)
ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการใช
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

กําหนดมาตรการในการเกล่ียอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
กําหนด ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขต

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน
กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

และแนวทางการใชทรัพยากรบุคลรวมกันในสถานศึกษาขนาด
เล็กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดให
เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตรากําลังตามที่กําหนด

พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 
) 

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการใช

กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
กําหนด ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขต

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน
กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และแนวทางการใชทรัพยากรบุคลรวมกันในสถานศึกษาขนาด
เล็กและสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดให
 

กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการการบริหารอัตรากําลังตามที่กําหนด 

๒๕๖๑ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการใช

กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
กําหนด ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขต

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน

และแนวทางการใชทรัพยากรบุคลรวมกันในสถานศึกษาขนาด

ศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดให

กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ

กําหนดแผนงานบริหารอัตรากําลังสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการใช

กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ ไปยัง
กําหนด ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขต

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนตามมาตรฐาน

และแนวทางการใชทรัพยากรบุคลรวมกันในสถานศึกษาขนาด

ศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดให

กําหนดแนวทางการเสริมสรางจูงใจใหกับบุคคลที่ใหความรวมมือ และสรางขวัญกําลังใจ


