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บุคคล และพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 
                 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
                  31 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สารบัญ 
 

       หน้า  
 

คำนำ  
 

สารบัญ  
 

ส่วนที ่1  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

- ทิศทางการจัดการศึกษา      1 
 

- นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    2 
 

- ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  3 
 

ส่วนที ่2  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

- ผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

       1. งานธุรการ       6 
 

      2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  6 
 
 

        3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    7 
 
 

         4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   8 
           

      5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   9 

ส่วนที ่3  ผลการวิเคราะหก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

    1. ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้โรงเรียนประสบปัญหา    
        ความขาดแคลนอัตรากำลังครู     10 

    2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงาน 
        ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย     10 
 

    3. จุดที่ควรพัฒนา      11 
 
 

      4. ข้อเสนอแนะ       11 
 
 

 



ภาคผนวก  
 

 

- คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ก 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

- คณะผู้จัดทำ        ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
 

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดทำนโยบายการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  และสถานศึกษาในสังกัด  โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) “ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ 
สามารถ "รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ  และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2562 – 2564)  ยึดหลัก“ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) “มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี มีความสุขในสังคม” ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู 
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ  เพ่ือนำ 
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 

  ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

      วิสัยทัศน์ 
   “สร้างคนดี  มีปัญญา  พ่ึงพาตนเอง”  
 

      พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

ตามหลักสูตรคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

 
 

/ 3. ส่งเสริม... 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญการในการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

      ค่านิยมองค์กร 
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”  
 

2. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นภารกิจสำคัญยิ่งของการบริหารคน
และการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “คน” นับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด หากขาดบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะจัดการบริหารได้ดีเพียงใด หรือมีเงิน มีวัสดุสิ่งของมากเพียงใด หรือมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นในปัจจุบันมากเพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะทำให้งาน 
ในหน่วยงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ดังนั้น การบริหารงานที่ดี ต้องสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่
จะรวบรวมพลังกาย ความสามารถและสติปัญญาที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงกำหนดนโยบายการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  และสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ให้ความสำคัญกับบุคลากร ถือว่า 
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการปฏิบัติงาน ความสำเร็จ ความมั่นคงและยั่งยืนของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  บริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความ 
ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้อง  ตามแนวปฏิบัติ หนังสือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และยังได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ข้อ 4 หลักการ 6 ประการ ได้แก่   
           1)  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย และ 
เป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ  
ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 
                      2)  หลักคุณธรรม  ได้แก่  การยึดหลักในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดหลักการนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน  เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจำชาติ 
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                      3)  หลักความโปร่งใส  ได้แก่  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
                      4)  หลักความมีส่วนร่วม  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ  หรืออ่ืน ๆ 
                      5)  หลักความรับผิดชอบ  ได้แก่  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่  ความสำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจน
การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลงานการกระทำของตน 

6) หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุมค่า สร้างสรรค์สินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

 

3. ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

     3.1 งานธุรการ 
           งานรับ-ส่งหนังสือราชการ  งานการประชุมประจำเดือน  การรวบรวมระเบียบวาระ 

การประชุม เพ่ือนำเสนอ กศจ.ชัยภูมิ  การเบิกจ่ายวัสดุภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประสานงานกับกลุ่มงาน  
หน่วยงาน และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  การจัดทำสถิติ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงาน 
ที่รับผิดชอบ 
    3.2 กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  อาทิ ข้อมูลบุคลากร ครู นักเรียน และการจัดชั้นเรียน 
(10 มิถุนายน)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ  ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก  ข้อมูลจำนวนชั่วโมงการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  ข้อมูลความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ข้อมูลพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
และเงนิรายได้ของสถานศึกษา และจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร 1 ปี และ 3 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา   
 

      3.3 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
           การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาคุณสมบัติ  
เอกสารหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยนำฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และรายสถานศึกษา  มาใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ 
 

      3.4 กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
          มีขอบข่ายภารกิจเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ  การควบคุมการ
เกษียณอายุราชการ การจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ  การขออนุญาตการลา  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอหนังสือรับรอง  การขออนุญาต
ลาอุปสมบท  การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ และการขอพระราชทางเพลิงศพ 

                 /การเลื่อน.. 
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          การเลื่อนเงินเดือน  เป็นการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงกว่าที่ได้รับอยู่ เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ  โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ความอุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบครึ่งปีที่แล้วมาของ
ข้าราชการผู้นั้น การเลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และ
เป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกคนเกี่ยวข้องโดยตรงตลอดชีวิตการรับราชการ อีกทั้งยังมีความหมาย และ 
มีความสำคัญต่อชีวิตการรับราชการหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านเกียรติ
ประวัติการรับราชการ หรือแม้แต่ในด้านที่จะช่วยด้านการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การเลื่อนเงินเดือน
เป็นการตอบแทนผลของการปฏิบัติงานและความดีความชอบของข้าราชการที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
รวมทั้งเป็นการจูงใจให้ข้าราชการตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ       

         การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการ
ประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน โดยให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและ ภาระงานขั้นต่ำ  โดยให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตาม
แบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง และผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึก
ผลการประเมินไว้ ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ
ผลสำเร็จตามข้อตกลง เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้วให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการ
ประเมินทราบและประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

         การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ที่จะได้รับการเสนอขอต้องเป็นผู้ประพฤติดี  
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และสาธารณชน  เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจ  
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูง 
 

    3.5 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  การลาศึกษาต่อ  
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นำผลที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ดังนี้ 
       1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  

    2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนา 
บุคลากร 

     3) จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะ และวิทยาการต่างๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 /4. ประชาสัมพันธ์... 
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     4) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาต่างๆ ให้บุคลากรทราบ และสมัครเข้าร่วม 
การอบรมพัฒนา 

         5) ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุม กิจกรรม การอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ  
โดยมีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร คือ หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

    6) ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ 
พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
           7) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

         เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความประพฤติ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
           1) จัดกิจกรรมกีฬาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ
สถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 
              2) คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
              3) คัดเลือกบุคลากรและหน่วยงาน  เพื่อรับรางวัลสาขาต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน  
 

   ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้นำข้อมูลการได้รับรางวัล 
ในสาขาต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มาเป็นข้อพิจารณาในการให้บำเหน็จ
ความชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ ในการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง  
นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงาน  ความอุตสาหะ  ความประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการ และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการโดยคณะบุคคล อยู่บนพื้นฐาน
ของคุณธรรม 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

 
 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. งานธุรการ 

ที ่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
1 หนังสือรับ 4,678 เรื่อง 
2 หนังสือส่ง 2,983 เรื่อง 

3 
 

เสนอระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดชัยภูมิ 
 

12 ครั้ง 

 
2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

ที ่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
1 จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร 1 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรา

กำลังคนในสถานศึกษา  
1 เล่ม 

2 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรในสังกัด รายบุคคล และราย
สถานศึกษา  อาทิ ข้อมูลบุคลากร ครู นักเรียน และการจัดชั้นเรียน  
(10 มิถุนายน)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ข้อมูลวุฒิการศึกษา 
ข้อมูลจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
ข้อมูลความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระ ตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนด  ข้อมูลพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราวที่
จ้างด้วยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ของสถานศึกษา การเปลี่ยน
ตำแหน่ง/ปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ 

1 เล่ม 

3 
 

การเกลี่ย/ตัดโอนอัตรากำลัง 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - เกลี่ย/ตัดโอนอัตราว่าง 

19 อตัรา 

2) ปรับปรุงการำกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จากรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูสายงานการสอน 

2 อตัรา 

3) พนักงานราชการ 8 อตัรา 
 

 



- ๗ - 

ที ่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
4 งานดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทุกสายงาน 
1) วิทยฐานะชำนาญการ 
    - เสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการ 
    - ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

 
 
 

43 ราย 
43 ราย 

2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
    - เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
    - ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 
12 ราย 
10 ราย 

 
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

ที ่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
1 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
81 ราย 

2 แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู 90 ราย 
3 การเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือก 
   ครูเปลี่ยนตำแหน่งและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

 
 

7 ราย 

4 การดำเนินการจ้างพนักงานราชการ 148 ราย 
5 การจ้างครูชาวต่างประเทศทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา 38 ราย 
6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) สายงานการสอน 
    1.1 ย้ายภายใน 
    1.2 ย้ายไปต่าง สพท. 

 
 

44 ราย 
24 ราย 

2) สายงานบริหารสถานศึกษา 
    1.1 ย้ายภายใน 
    1.2 ย้ายไปต่าง สพท. 

 
11 ราย 
3 ราย 

3) สายงานบริหารการศึกษา 
    1.1 ย้ายภายใน 
    1.2 ย้ายไปต่าง สพท. 

 
2 ราย 
2 ราย 
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ที ่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
7 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) รับโอน (38 ค.(2)) 
2) ให้โอน (ครู) 

 
2 ราย 
2 ราย 

8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - ลาออกจากราชการ 

 
4 ราย 

4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

ที ่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
1 ขอคัดทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16) 615 ราย 
2 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 444 ราย 
3 

 

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ระดับชั้นสายสะพาย 
       3.1 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
       3.2 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 

    ระดับชั้นต่ำสายสะพาย 
       3.3 ทวีติยาภรณ์ช้างเผอืก (ท.ช.)   
       3.4 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  
       3.5 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  
       3.6 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)   
       3.7 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)  
       3.8 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)  
       3.9 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)       

    เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)   

 
 

1 ราย 
6 ราย 

 
89 ราย 
48 ราย 
1 ราย 

52 ราย 
16 ราย 
24 ราย 
3 ราย 

73 ราย 

4 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 21 ราย 
5 ขอลาอุปสมบท - 
6 ขอยกเว้นไม่เรียกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 7 ราย 
7 การขออนุญาตไปต่างประเทศ  15 ราย  
8 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
    (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  
2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
    (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)  

 
1,764 ราย 

 
1,795 ราย 
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ที ่ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
9 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

1) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
    (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  
2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
    (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

 
52 ราย 

 
52 ราย 

10 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 157 ราย 
 

4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การดำเนินการ 
ผลดำเนินการ 
ครั้ง ราย 

 1. งานฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
     1.1 ชำนาญการพิเศษ 

 
4 

 
8 

     1.2 เชี่ยวชาญ 2 3 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา        

  

     2.1 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 1 1 
     2.2 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  
           ประจำปี 2563 

1 19 

     2.3 การคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) 1 267 
     2.4 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ           
"คุรุสดุดี" ปี 2563 

1 2 

     2.5 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา                      
          เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 

1 1 

     2.6 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563  1 3 

     2.7 การสรรหาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น ประจำปี 2563 1 74 

     2.8 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 

1 34 

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
     3.1 ขออนุญาตศึกษาต่อ 

 
1 

 
3 

     3.2 โครงการ TEPE Online - - 
     4.3 โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา - - 
     4.4 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 - - 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ สามารถบริหารอัตรากำลังโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง  จาก
โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ จัดสรรอัตรากำลังครู และ
จัดสรรอัตราจ้างชั่วคราว  ให้สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลนได ้ จึงมีสถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลน
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดลง เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ชัยภูมิ  บรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ 

1. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู 

 1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง  มีกระบวนการตามข้อกฎหมายทำให้โรงเรียน  ขาด
แคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 

 2. การรับย้ายมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลานาน  เนื่องจากต้องพิจารณา
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ กศจ. กำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้ 

 3. ครูบรรจุใหม่ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  เป็นครูที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการย้าย
จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนา 

 4. ผลกระทบจากมาตรการจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ  และนโยบายของคณะกรรมการกำหนด
เป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลด้าน
อัตรากำลังคนภาครัฐ   ทำให้การบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการไม่ต่อเนื่อง 

2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  

     2.1 นโยบายจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ  ไม่มีการเพ่ิมจำนวนอัตราตำแหน่งข้าราชการตามจำนวน
ปริมาณงานทีเ่พ่ิมข้ึน 

     2.2 ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
และเพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากข้ึน 

      2.3 กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ครูทดแทนตำแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานานเนื่องจากมี
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานมากเกินไป  
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3. จุดที่ควรพัฒนา 

     3.1 ให้ความสำคัญกับแผนอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยนำไปแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู                 
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

      3.2 พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

     3.3 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ท่ียุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการบริหารงานบุคคล
ให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

4.ข้อเสนอแนะ 

1. บริหารอัตรากำลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากำลังครูจากโรงเรียนที่มีครู
เกินเกณฑ์ ไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ และครู ต่ำกว่าเกณฑ์
น้อยกว่าไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีมีร้อยละความขาดแคลนมากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่างๆมี
สภาพอัตรากำลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้ 

    1.1 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังครูกรณีตำแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ทันทีท่ีมี
ตำแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีร้อยละความขาดแคลน
อัตรากำลังมากที่สุดเป็นลำดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 
และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อนำไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและ
ขาดแคลน 

    1.2 เกลี่ยอัตรากำลังครูและพนักงานราชการ ลูกจ้างสายงานการสอน กรณีท่ีมีคนครอง 

      -  ข้าราชการครูและพนักงานราชการ ลูกจ้างสายงานการสอน ในสังกัด จะดำเนินการย้ายโดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ตามความ
ประสงค์ของตนเองโดยใช้มาตรการจูงใจ 

 2. รวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่มโรงเรียนโดย
ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการ   ในภารกิจ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะช่วยลดปัญหาความขาดแคลน
อัตรากำลังครูได้ระดับหนึ่ง 

 3. ขอรับการจัดสรรตำแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน  เพ่ือนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียน 

ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู  และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน
ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 

 4. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือน  เพ่ือนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด 

ที่มีร้อยละความขาดแคลนอัตรากำลังครูจากมากไปหาน้อย 
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