
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 



ค ำน ำ 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา โดยการด าเนินงานมีการวางแผนก าลังคน การสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงานทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการ 
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จและบรรลุ 
เป้าหมายสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
                                                                         กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
๑. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 

๑.๑ การก าหนดอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงามการสอนในสถานศึกษา  ที่มี
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑ – ๔๐  คน  จ านวน  ๑๗  โรงเรียน  เพ่ือรายงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเกลี่ยอัตราก าลังครู เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์  โรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ตาม  
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓  ลงวันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังใน
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ด าเนินการดังนี้ 

- การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

- การวางแผนเพ่ือรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีต าแหน่งว่าง  
จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

- การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน กรณี
เลิกสถานศึกษาไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

- การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการ
พัฒนาและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  จ านวน  ๑๗  ราย 

- การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จ านวน  ๓  ราย 

- การจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๑)  ครูขั้นวิกฤต  จ านวน  ๙  ราย 
 ๒) บุคลากรสนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่  จ านวน  ๔ ราย 
 ๓) ธุรการโรงเรียน  ๑๕,๐๐๐ บาท  จ านวน  ๕๑  ราย 
 ๔)  ธุรการโรงเรียน  ๙.๐๐๐  บาท  จ านวน  ๑๐๗  ราย 
 ๕)  นักการภารโรง  จ านวน  ๖๖  ราย 
 

๒. กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ไต้ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ที่ก าหนด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

๒.๑ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  จ านวน  ๕๑ ราย 



๒ 
 

๒.๒ การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  จ านวน  ๕  ราย 

๒.๓ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   
๒.๔ การตัดโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   
จ านวน  ๒  ราย 

๒.๕ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อ่ืน  
ตามมาตร  ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน  ๑  ราย 

 
๓. กำรธ ำรงรักษำไว้ 

ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนาครูของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา รวมทั้งจัดตั้งทีมงาน ที่มีคุณภาพ ออกนิเทศ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และ
มอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีต่อสาธารณชน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยผ่านการวิจัยในชั้นเรียน 
อันจะน าไปสู่การได้รับวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นต่อไป ท าให้ครูในสังกัดสามารถปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
ผู้เรียน ที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพไปด้วย ดังเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต ๒ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จึงกล่าวได้ว่าเป็นผลงานของครูที่เกิดจากการบริหารและการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๒ ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาครูที่เป็นบุคลากรส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

๓.๑ กำรที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะท่ีสูงข้ึน 
และได้รับเลื่อนและต ำแหน่งที่สูงข้ึน 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 

ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน  ๑  ราย 
๓.๓ กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีการด าเนินการ 

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวแทนผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่เงินเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 
 



๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วงเงินเลื่อนเงินเดือนและมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรวงเงินเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้การพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นไปอย่างเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
จึงประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนโดยมีเกณฑ์ในการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
ประกอบด้วย 

๑. ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
๒. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล/ ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) 

หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
๓. หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
๔. ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ 
  ๔.๑ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.๒ ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
 ๔.๓ การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

๔.๓.๑ ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล 
พระราชทาน 

๔.๓.๒ ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ 
ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 
   ๔.๓.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

๔.๓.๔ ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔.๓.๕ ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นองค์ประกอบในการ 
พิจารณาดังกล่าว 
 

๔. กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
๑. การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากรให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 

มีการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความก้าวหน้าใน 
อาชีพ 

๒. การสรรหาบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
 

****************************************** 
 
 



 
คณะผู้จัดท ำ 

คณะที่ปรึกษำ 
    1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
    2. นายเคน  อาจดวงดี          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 
คณะท ำงำน 

1. นายประดิษฐ์  สีเล       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นางนุชจนาถ  แฝงศรีจันทร์    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. นายค าแก้ว  ยศค าลือ     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
4. นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
5. นางธัญลักษณ์  อัยแก้ว     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6. นางสาวจิราพร  แก้วทะชาติ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นายวิริยะ  สิงหะสุริยะ     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8. นางมะลิ  โสดากุล      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
9. นายธนกฤต  สุริรักษ์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10. นางสาวจันทร์จีรา  นาสมภักดิ์   พนักงานพิมพ์ดีด 

 

 
 

 

 


