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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน และเป็น
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้ประกาศนโยบายไว้ ประกอบด้วย ๕ ด้าน 
ดังนี้นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นโยบาย
ด้านบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร และนโยบายด้านการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและการรักษาวินัย  เพ่ือถือปฏิบัติ โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน หลักความสุจริตและโปร่งใสความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน รวมถึงน า
ระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

          กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้รวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือรายงานให้ทราบ สะดวกใน
การศึกษา การตรวจสอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจได้รับทราบขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและ
ที่ส าคัญขอขอบคุณคณะด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างตี
จนท าให้เอกสารรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  ต่อไป 

 

                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ 
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รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

แนวคิดในกำรด ำเนินงำน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน หลักความสุจริตและโปร่งใส หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและ
ชัดเจนหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ความ
เสมอภาคในโอกาส หลักความสามารถ หลักความมั่นคงในอาชีพ หลักความเป็นกลางทางการเมือง  และ        
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระใน การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป 

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
นโยบำยด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
      ๑. หลักกำร 

สนับสนุนให้การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและชี้วัด
ต่าง ๆ ในการวางแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักการศึกษาเป็นไปตาม
ความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจซองหน่วยงานและสถานศึกษา จัดให้มีการท าแผนอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่าตลอดจนการเกลี่ยอัตราก าลัง 
การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะที่
สูงขึ้น รวมทั้งโตรงสร้างและการก าหนดต าแหน่ง อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุด 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาพสินธุ์ 
เขต ๒  

๒.๒. วิเคราะห์ผลการด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการและแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
       ๒.๓ เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลผลการด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ สะดวกในการศึกษา ตรวจสอบ และเป็นการ เผย
แพประขาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 

 



๒ 

๓. กำรด ำเนินงำนตำมแผนอัตรำอัตรำก ำลัง 
การด าเนินงานตามนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒  ด าเนินการตามนี้ 
๓.๑ สรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาตามความต้องการและ   

ความขาดแคลนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๓.๒. บริหารจัดการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพและ 

ประโยชน์สูงสุด 
๓.๒.๑  การเกลี่ยอัตราก าลัง 
๓.๒.๒ การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒.๓ การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
๓.๒.๔  การพัฒนาอัตราก าลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ที่มีมีคุณภาพ 

๔. ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  
  จากการด าเนินงานกด้านการบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต ๒  ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
ที ่ เรื่องท่ีด าเนินงาน อัตราก าลัง 

เป้าหมาย 
(อัตรา) 

ผลส าเร็จการด าเนินงานตามนโยบาย 
ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

๑ จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักเรียนทุน  โครงการพัฒนาครูท้องถิ่น 

 ๒๙ - จัดสรรให้สถานศึกษาที่มีความขาดแคลน
และจ าเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

๒ จัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้สถานศึกษาที่มี
ความขาดแคลนและจ าเป็น โดยแยกเป็น 
- ธุรการโรงเรียน 
- พนักงานราชการ 
- ครูวิกฤติ 
- บุคลากรวิทย์-คณิต 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
- นักการภารโรง 
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๖๖ 
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๓๑ 
๖๑ 

๑. ด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่   
สพฐ. ก าหนด 
๒. ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างตามจ านวนที่
ได้รับจัดสรร ด าเนินการตามเป้าหมายที่
ก าหนดทุกอัตรา 

๓ เกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีปริมาณงาน
เกินเกณฑ์  ไปก าหนดต าแหน่งในสถานศึกษาที่มี
ปริมาณงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๕ จัดสรรให้สถานศึกษาท่ีมีปริมาณต่ ากว่า
เกณฑ์  จ านวน  ๕  โรงเรียน  รวม  ๕  
อัตรา  ตามความขาดแคลน  และจ าเป็น 

๔ ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว
ต าแหน่งครู  จ านวน ๖ อัตรา 

๘ ตัดโอนไปโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  จ านวน ๒ อัตรา 

๕ จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้สถานศึกษา ๓ จัดสรรให้สถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลนที่มี
ความจ าเป็นและขาดแคลนและจ าเป็น  
จ านวน  ๓  อัตรา   

 



๓ 
 
ที ่ เรื่องท่ีด าเนินงาน อัตราก าลัง 

เป้าหมาย 
(อัตรา) 

ผลส าเร็จการด าเนินงานตามนโยบาย 
ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

๖ ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนกรณียุบรวม  
ผอ.ร.ร.สถานศึกษา ให้สถานศึกษาที่มีความขาด
แคลนอัตรา 

๒ ๑. ต าแหน่ง ผอ.ร.ร. สถานศึกษา ไปก าหนด
เป็นต าแหน่งเดิม  จ านวน ๑ อัตรา 
๒. ต าแหน่งครูผู้สอนไปก าหนดเป็น 
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง 
สายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด จ านวน ๑ อัตรา 

๗ น าอัตราว่างหลังการย้ายมาบรรจุและแต่งตั้ง ๖๑ จัดท ารายละเอียดเสนอ ศธจ.กาฬสินธุ์ 
ขออนุมัติ กศจ.กาฬสินธุ์ บรรจุและแต่งตั้ง 

๘ ด าเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่จะ
เกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

๙๑ ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑๑ อัตรา 
๒.จัดสรรนักเรียนทุนโครงการครูพัฒนา 
ท้องถิ่น จ านวน ๒๙ อัตรา 
๓.จัดสรรคืนให้สถานศึกษาเพ่ือบริหาร 
จัดการตามความส าคัญ จ าเป็น จ านวน ๕ 
อัตรา 
๔.จัดสรรพื้นเพ่ือด าเนินการคัดเลือกครู 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
จ านวน ๑๖  อัตรา 

๙ ด าเนินการเกลี่ยอัตราข้าราชการครูที่เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปก าหนด  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น  

๙๑ อยู่ระหว่าง  สพฐ. ด าเนินการพิจารณาเกลี่ย
อัตราก าลังให้กับ  สพท. อ่ืน 

๑๐ ตัดโอนต าแหน่งว่าง  ผอ.ร.ร.ที่มีนักเรียนต่ ากว่า 
๔๐ คน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในโรงเรียนที่ 
ผอ.ร.ร. เกษียณอายุราชการ  และไม่ได้รับการ
จัดสรรคืนอัตรา  (ติดเงื่อนไข  คปร.)   
มีนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน 

๗ ตัดโอนไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมใน
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า  ๔๐  คน  ตาม
หลักเกณฑ์หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๔/ว๑๗  ลว. ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๑๒ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์หนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๒๐๖.๔/ 
ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
- วิทยฐานะช านาญการ 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 

๒๐ จ านวน  ๒๐  อัตรา 
ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

    



   ๔ 
 

ที ่ เรื่องท่ีด าเนินงาน อัตราก าลัง 
เป้าหมาย 
(อัตรา) 

ผลส าเร็จการด าเนินงานตามนโยบาย 
ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

๑๓ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ 
ลว. ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
- วิทยฐานะช านาญการ 
- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

๒ ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
๕. ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามนโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า สามารถด าเนินการได้ จ านวน  
๑๓ เรื่อง ตามขอบข่ายที่ก าหนด แต่ละเรื่องสามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมายที่ก าหนด
ทุกเรื่อง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 

๑. ในการด าเนินงานมีการวางแผน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
จงึสามารถท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

๒. ก่อนด าเนินการมีการประชุมผู้รับผิดชอบตลอดทั้งคณะกรรมการ ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
และมีการศึกษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง 

๓. มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้น ตามวิธีการที่วางแผนไว้ ระหว่างด าเนินการ 
มีการตรวจสอบ สะท้อนและปรับปรุงการท างานเป็นระยะ และยังได้รับการก ากับติดตามจากผู้บังคับบัญชา 
แตล่ะระดับเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทั้ง ๑๓ เรื่อง 

จากผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน ยังท าให้ได้เห็นข้อจ ากันในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. นโยบายจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพ่ิมจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการตาม 
จ านวนปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 

๒. ระบบค าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
รายจ่าย และเพ่ิมการะหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากขึ้น ขาดขวัญ ก าลังใจใบการปฏิบัติงาน 

๓. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนต าแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน 
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการต าเนินงานมากเกินไป 

๔. การเกลี่ยอัตราก าลังในโรงเรียนกินเกณฑ์ท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ได้เนื่องจากไม่มีคน ประสงค์ 
ย้ายออก จะต้องรอจนกว่าจะมีต าแหน่งว่างจึงจะสามารถเกลี่ยได้ จุดที่ควรพัฒนา 

 

 



๕ 

๖. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำงำน 
๑. บริหารอัตราก าลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียน 

ที่มีครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ และครูต ากว่า 
เกณฑ์น้อยกว่าไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมีร้อยละความขาดแคลนหลัง การตัดโอนมากกว่า 
เพ่ือให้โรงเรียนต่าง ๆ มีสภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้ มาตรการ ดังนี้ 

  ๑.๑ ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีต าแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกิน เกณฑ์ 
ทันทีท่ีมีต าแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนต าแหน่งที่ว่างตังกล่าวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความ ขาดแคลน 
อัตราก าลังมากที่สุดเป็นล าตับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 
และครูกายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพ่ือน าไปใช้รับย้ายช้าราชการครูที่มีสาขาวิซาเอกที่ โรงเรียนต้องการและ 
ขาดแคลน 

 ๑.๒ เกลี่ยอัตราก าลังครูกรณีที่มีคนครอง 
๑.๒.๑ ข้าราชการครูในสังกัด ควรด าเป็นการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและ อัตรา 

เงินเดือนตมตัวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเอง โดยใช้ 
มาตรการจูงใจต่าง ๆ 

๑.๒.๒ ข้าราชการครูจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียน        
ต้นสังกัดมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ควรด าเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือตัดโอนต าแหน่ง และ
อัตราเงินเดือนตามตัวมาก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 

๒. รวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ใกลเ้คียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะ กลุ่ม 
โดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการบริหารจัดการในภารกิจ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะช่วยลดปัญหา ความขาดแคลน 
อัตราก าลังครูได้ระดับหนึ่ง 

๓. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพ่ือน าไป จัดสรรให้กับโรงเรียน           
ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครูและบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลนซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 

๔. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยคัดเลือกในสาขาวิช าเอก          
ที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน 

๕. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มใีน
โรงเรียนประถมศึกษาร้อยละความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากมากไปหาน้อย 

๖. ก าหนดให้มีครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้มี       
ในโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครบทุกสาขาวิชา 

๗. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาซาวิชาเอก โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 
 



๖ 
 

นโยบำยด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

๑. หลักกำรสรรหำ 
การสรรหาบุคลากรเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 

มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนดตามภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยยืดหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติที่ก าหนด รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจาก          
การทุจริตคอรัปชั่น 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนดตามภารกิจ 

ของหน่วยงานและสถานศึกษา 
๓. กำรด ำเนินงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในแต่ละเรื่อง การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งแต่ละต าแหน่ง มีหลักเกณฑ์นโยบาย และระเบียบ 
ตามความต้องการและความขาดแคลนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยปฏิบัติตามมาตรการและ 
แนวทางด าเนินงานดังนี้ 

๓.๑ การส ารวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จ าแนกรายโรงเรียน จ าแนกรายสาขาวิชาจ าแนกราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๒ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอกหรือมี
ประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ในต าแหน่งว่างตามความต้องการจ าเป็นอย่างรวดเร็ว 
๓.๔ ขอใช้บัญชีของ กศจ อ่ืน กรณีโรงเรียนมีความต้องการ จ าเป็นในวิชาเอกท่ีไม่มีข้ึนบัญชีของ กศจ

กาฬสินธุ์ 
๓.๕ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นและด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร 
๓.๖ กรณีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวปฏิบัติรายงานผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้บุคลากรมีสิทธิขอ
โอน ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนได้ เช่น โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ขอโอนไปส่วนราชการอ่ืน มีการพิจารณา
ตามความเหมาะสมในการให้โอนย้าย เป็นราย ๆ ไป โดยค านึงถึงความขาดแคลนจ าเป็นของสถานศึกษา และ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และไม่ลิดรอนสิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๗ 
๔. ผลกำรด ำเนินงำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

ผลการด าเนินงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลได้ดังตาราง ดังต่อไปนี้ 
ล ำดับที่ เรื่อง/ต ำแหน่ง เป้ำหมำย ด ำเนินกำรดด ้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ การย้ายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ ๑ เป็นไปตามเป้าหมาย 
๒ การแต่งตั้งผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้

ด ารงต าแหน่งครู 
๑๓๓ ๑๓๓ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓ การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก กรณีพิเศษ 
ปี ๒๕๖๔ 

๒๐ ๒๐ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๔ การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

๙ ๙ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๕ การจัดจ้างพนักงานราชการ ๖๙ ๖๙ เป็นไปตามเป้าหมาย 
๖ การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

- ธุรการโรงเรียน (อัตรา ๑๕,๐๐๐) 
- ธุรการโรงเรียน (อัตรา ๙,๐๐๐) 
- ครูผู้สอนโครงการแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
- บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานใน สพท. 
- ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
- บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (อัตราจ้างรายเดือน) 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (อัตราจ้างเหมาบริการ) 
- นักการภารโรง 

 
๕๐ 

๑๐๗ 
๙ 
๔ 
๓ 

๑๗ 
๓๑ 
๑๐ 
๖๑ 

 
๕๐ 

๑๐๗ 
๙ 
๔ 
๓ 

๑๗ 
๓๑ 
๑๐ 
๖๑ 

 
 
 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

๗ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 

๙ ๙ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๘ การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๔ ๔ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๙ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง ครู กรณีปกติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓๐ ๓๐ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๑๐ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง ครู กรณีพิเศษ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓ ๓ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๑๑ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง ครู กรณีตัดโอน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒ ๒ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๑๒ การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๙ ๙ เป็นไปตามเป้าหมาย 
๑๓ การลาออกจากราชการ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานราชการในสังกัด 
- ลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
- เลิกจ้างลูกจ้าง 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
๒ 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
๒ 

 
 
เป็นไปตามเป้าหมาย 



   ๘ 

๕. ผลกำรวิเครำะห์กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
จากผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินงานตามภารกิจ 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้บรรลุตามเป้าหมาย และทันตามก าหนดเวลาทุกต าแหน่ง สะท้อนถึงการปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพจึงส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายทุกภารกิจงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการศึกษา 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆ มีมาตรการในการด าเนินงานที่ชัดเจน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ก าหนด  บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  จึงท าให้ภารกิจงานบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ 
 

๖. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำงำน 
ด้วยจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีน้อย และระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละภารกิจมีช่วงเวลาที่จ ากัด
และมีภารกิจท าให้งานล้นคน จึงได้แก้ปัญหาโดยการท างานเป็นทีมซึ่งส่งผลให้สามารถท างานได้ทันเวลาทุกงาน 
 

นโยบำยด้ำนบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและค่ำตอบแทน 
1. หลักการ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน การพัฒนา เสริมสร้างประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
การให้รางวัลจูงใจ การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีระบบการประเมน
ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน และน าผลการปฏิบัติไปใช้ในการประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนและการบริหารบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ด้านผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
2.1 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

โดยน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 

           3. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรผลกำรปฎิบัติงำนและค่ำตอบแทน 
               ขั้นตอนในการด าเนินงานด้านการบริหารผลกาปฏิบัติงานและค่าตอบแทน จ าแนกเป็น 3 ประเภท  
ซึ่งมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
               3.1 การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขั้นตอน  
การด าเนินงานดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
3.1.2 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูตามแนวปฏิบัติของ  

สพฐ. 
3.1.3 ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม และ ตรวจนับตัวข้าราชการที่ 

ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 กันยายน 
3.1.4 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาแจ้งการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 



๙ 
 

3.1.5 ผู้บังคบับัญชา/คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน และจัดท าบัญชีแสดงผลการพิจารณา เสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 
            3.1.6 คณะกรรมการกลั่นกรองผลพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กลั่นกรองผลการพิจารณาขอเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา 
                     3.1.7 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาผล
การเสนอขอเลื่อนเงินเดือน 

3.1.8 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ลงนามในค าสั่งเลื่อน 
       3.2 การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) 

  3.2.1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  3.2.2 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. มาตรา 38 ค(2) 
          3.2.3 ตรวจนับจ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน  
          3.2.4 การจัดท าตัวชี้วัด 
          3.2.5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วกัน 
          3.2.6 แจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการ 
          3.2.7 ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายประเมินผล การปฏิบัติราชการ 
          3.2.8 ตรวจสอบการด าเนินการให้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
                   3.2.9 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                   3.2.10 น าผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   3.2.11 จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยเรียง ล าดับผลการประเมิน 
                   3.2.12 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก 
         3.2.13 ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
                  3.2.14 เสนอ ก.ศ.จ.จังหวัด ผู้อ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน 
                  3.2.15 จัดส่งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งผลการเลื่อนรายบุคคล 
                  3.2.16 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 

  ๓.๓.๑๗ สรุปจัดท าเอกสารรายงาน สพฐ. 
         3.3 ขั้นตอนการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจ า 
                  3.3.1 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 
ตามแนวปฏิบัติ สพฐ. 
                 3.3.2 ตรวจนับตัวลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวน ลูกจ้างประจ า ณ  วันที่ 1 มีนาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นผู้จัดสรรให้ 

      ๓.๓.๓ ตรวจนับตัวลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน จัดสรรวงเงินใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง  
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานค่าจ้างลูกจ้างประจ าที่มี ตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน และใช้โควต้าการเลื่อนขั้น ณ 
วันที่  1 เมษายน 
 
 



๑๐ 
  

                3.3.4 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 /สถานศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า
      3.3.5 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
      3.3.6 คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
      3.3.7 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับมอบอ านาจ ออกค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างและ ค่าตอบแทนพิเศษ 
ลูกจ้างประจ า  
   4. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
 

การประเมนิ ประเภทของข้าราชการ ผลการด าเนินการ 
เลื่อน ไม่ได้เลื่อน 

1 ตุลาคม 2563 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ลูกจ้างประจ า 

1,486 
57 

12 
- 

1 เมษายน 2564 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ลูกจ้างประจ า 

1,489 
        52 

2 
- 

 
 

                 5. ผลการวิเคราะห์ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
  จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่พบว่า
สามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ เป็นธรรมและทัน
ตามก าหนดเวลา ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563  สามารถเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษ ได้ 1,486  คน และไม่ได้เลี่อนเงินเดือน 12 คน เนื่องจากเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่มีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เงินเดือนเต็มขั้น ส่วนการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2564 สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ 
1,489 คน แต่มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน 2 คน เนื่องจากเป็น
ข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษาที่เงินเดือนเต็มขั้น และเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ
ใหม่มีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
       6. ปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 
  จากการด าเนินงานพบข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานคือ เนื่องจากในปีงบประมาณนี้ มีการแพร่
ระบาดของโรคระบาดโควิด-2019 ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลและจัดท าสรุปเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองมีเวลาในการด าเนินการน้อย ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดน้อย  
  ข้อเสนอแนะ ควรชี้แจงท าความเข้าใจและสร้างข้อตกลงเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญของ
การน าส่งข้อมูลตามก าหนดเวลาเพราะจะส่งผลดีต่อการด าเนินการรวบรวมสรุปเป็นภาพรวมและเจ้าหน้าที่จะได้มี
เวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าเสนอซ่ึงเป็นผลดีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
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นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบให้สามารถ 

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ตลอดจนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายทั้ งทาง           
ด้านเทคโนโลยีและสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับ 

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  

2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 

2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถน าความรู้ความเข้าใจมา 
พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Career Path) 

3. การด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ในการด าเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 
3.1 ส ารวจรายชื่อ/จ านวนผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังไม่ได้รับอบรมเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยประสารข้อมูลกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.2 เสนอขออนุมัติงบประมาณ/โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง     
ครูผู้ช่วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

3.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 
3.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการอบรมพัฒนา 
3.5 ยืมเงินราชการเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการ 
3.6 แจ้งโรงเรียนให้จัดส่งครูผู้ช่วยในสังกัดที่ยังไม่ผ่านการอบรมพัฒนาเข้ารับการอบรม 
3.7 ขั้นด าเนินการอบรมพัฒนา 

3.7.1 ร่างหลักสูตร/โครงการ, สรรหาวิทยากร,ก าหนดสถานที่ 
3.7.2 ส ารวจรายชื่อ/จ านวนผู้เข้าอบรมพัฒนา 
3.7.3 จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ/ประมาณการค่าใช้จ่าย 
3.7.4 ขออนุมัติด าเนินการ/จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
3.7.5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3.7.6 ขออนุมัติยืมเงิน 
3.7.7 ด าเนินการอบรมพัฒนา 
3.7.8 สรุป/รายงานผล 



4. ผลการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ 
ตามประเด็นดังน้ี 

เร่ืองท่ีพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 โดยใช้กระบวนการ PLC 
 

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานจ านวน 210 
คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

2. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 โดยการจัดประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมโปงลาง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

3. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้
กระบวนการ PLC 

ข้าราชการและลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
ตัวแทนผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มจ านวน 
45 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

4. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและจัด
ประชุมสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรจ านวน 250 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

5. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 จ านวน 15 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต าแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 

ครูผู้ช่วยจ านวน 50 คน ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด 
และประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน  
ตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ครูผู้สอนปฐมวัยทุก
โรงเรียนในสังกัด 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี ครูผู้สอนปฐมวัยทุก
โรงเรียนในสังกัด 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 
 

๑๒ 



เร่ืองท่ีพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
9. อบรมครูผู้ช่วยด้านศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย “เพื่อเตรียมความและพัฒนาความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ” (Career Path) 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
ดังน้ี ข้าราชการครู  
จ านวน 115 คน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 140 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ณ  ห้องโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  

ผู้บริหารการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2   
จ านวน 45 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

11. ศึกษาดูงาน สพท. ภาคกลาง ณ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ผู้บริหารการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2   
จ านวน 45 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

12. ศึกษาดูงาน สพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 

ผู้บริหารการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2   
จ านวน 45 คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

13. การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา “รางวัลครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ผู้บริหารการศึกษา, 
ศึกษานิเทศก์ , ผู้บริหาร
สถานศึกษา, ครู และบุ
คลาการทางการศึกษา  
38 ค.(2) ผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ จ านวน 500 
คน 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

14. สัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
2 

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะท างานและบุคลากร 
จ านวน 39 คน รวมผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 223 คน 
 

ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

 
 

๑3 



  4.1 ผลการด าเนินงาน 
 สามารถด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ 
4.2 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ผลการวิเคราะห์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้ไม่

สามารถด าเนินการอบรม ในรูปแบบ on site ได้ 100% เพื่อแก้ปัญหาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น 2 ลักษณะ คือการ
อบรมในห้องประชุมแบบ face to face หรือ On site และอบรมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่น 
Google Meet  

6. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการอบรม ในรูปแบบ on site ได้ 100% 
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