
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ได้ด าเนินงานตามขอบข่ายภารกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการและแนวทาง 
การด าเนินงานขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับองค์กรใหม้ีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง และมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
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วัตถุประสงค์ 
  รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา และผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจ
และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
โดยมีรูปแบบการรายงาน ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

ขอบเขต 
  การรายงานนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลท่ีน าเสนอและผลการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจและความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 

อ านาจและหน้าท่ีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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อ านาจและหน้าท่ีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
ข้อ 7 ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ง) ศึกษา วิเคราะห ์และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
  (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
  (ซ) ศึกษา วิเคราะห ์และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข ์และการด าเนินคดีของรัฐ 
  (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ท่ีได้รับมอบหมาย 

อ านาจและหน้าท่ีของกลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
ข้อ 7 ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ  
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต ๒ ดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน (Human Resource Planning)  
     กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง รวมท้ังแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
     1.2 จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
     1.3 จัดท าแผนการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเดิม (ตาม ว.17) และตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่ (ตาม ว.21) 
เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 2. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะท่ีก าหนด และเลือกสรรคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างท่ีสามารถน ามาใช้ได้
ในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
     2.2 การด าเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 
  1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.หนองบัวล าภู หรือ กศจ.ข้างเคียง (ส าหรับข้าราชการครู
ในสถานศึกษา) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยค านึงถึง
ความต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาท่ีมีอัตราว่างอย่างแท้จริง 
  2) ประกาศรับย้าย/รับโอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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  3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยประกาศทางเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4) แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย
เพื่อให้สามารถเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
 3. ด้านการพัฒนา (Development) 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร อันเป็นการเตรี ยมความพร้อม 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
     3.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) 
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
     3.3 น าระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนา
บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง (Human Resource Development System : HRDS) 
     3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS 
     3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 
 4. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานแผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
ท่ีมีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     4.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมท้ัง
เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบท่ัวกัน 
     4.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งท่ีว่าง เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
     4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Developmental 
Personnel Information System : DPIS) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
     4.5 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น การคัดเลือกบุคคล
และหน่วยงานต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรกับอง ค์กร และบุคลากร
ท่ีประพฤติดีสมควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
     4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น การน าความรู้เกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัยแจ้งต่อท่ีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การจัดอบรมด้านเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เป็นต้น 
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     4.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนด ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
หากเกิดข้อร้องเรียนถึงความเป็นธรรมในการประเมิน ต้องรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 
 5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ต้องร่วมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
โดยบุคลากรสามารถเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     5.1 การน าข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ต้องให้เกิดความเป็นธรรม เช่น การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ัง (เล่ือน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่ าง ๆ 
ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งเวียนผ่านช่องทางระบบ e-Office เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
     5.2 ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละสายงานหรือต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.  
หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดไว้ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การพิจารณา
แต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ ต้องยึดถือเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดท่ีราชการจะได้รับ  
 ท้ังนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท ารายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
(ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 

ล า
ดับ
ท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่งที่มีคน
ครอง 

 
หมายเหตุ 

1 ครูผู้ช่วย  217  
2 ครู  187  
3 ครู ครูช านาญการ 98  
4 ครู ครูช านาญการพิเศษ 528  
5 รองผอ.สถานศึกษา    
6 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการ   
7 รองผอ.สถานศึกษา รองผอ.ช านาญการพิเศษ 6  
8 ผอ.สถานศึกษา    
9 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ   
10 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 101  
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ล า
ดับ
ท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่งที่มีคน
ครอง 

หมายเหตุ 

11 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เช่ียวชาญ 1  
12 รองผอ. สพท.  3  
13 รองผอ. สพท. รองผอ. สพท.ช านาญการ

พิเศษ 
3  

14 ผอ. สพท.  1  
15 ผอ. สพท. ผอ. สพท.เช่ียวขาญ 1  
16 ศึกษานิเทศก์    
17 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ

พิเศษ 
15  

18 เจ้าพนักงานธุรการ  5  
19 นักจัดการงานท่ัวไป  1  
20 นักประชาสัมพันธ ์    
21 นักวิชาการเงินและบัญชี  2  
22 นักวิชาการพัสดุ  2  
23 นักทรัพยากรบุคคล  3  
24 นิติกร  2  
25 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  3  
26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
27 นักวิชาการศึกษา  4  
28 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  2  
29 ลูกจ้างประจ า  4  
30 พนักงานราชการ  93  
31 ลูกจ้างช่ัวคราว (ทุกโครงการ)  205  
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2. ผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีดังนี้ 
 

เร่ืองที่พิจารณา 

1. งานวางแผนอัตรากาลังและก าหนดต าแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนด 
ให้มีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จัดท าข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563 
คิดค านวณเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน  
ข้อมูลจ านวนครู วุฒิวิชาเอก 
1.2 เกล่ียอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และโดยการตัดโอนต าแหน่ง 
และอัตราเงินเดือน กรณีต าแหน่งว่าง 
1.3 การย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไป 
ก าหนดใหม่ในโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
1.4 จัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดท าข้อมูลทะเบียนคุมอัตรากาลังในสถานศึกษา 
และในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- จัดท าข้อมูลปริมาณงาน ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู  
ในสถานศึกษา ข้อมูลอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ พอดีเกณฑ์ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ข้อมูลวิชาเอก ของข้าราชการครูเป็นรายบุคคล  
โปรแกรม Microsoft Excel 
1.5 จัดท าข้อมูลตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ 
ข้อมูลบัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และลูกจ้างประจ า ท่ีเกษียณอายุเมื่อส้ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่ง สพฐ. และข้อมูลรายละเอียดเพื่อขอรับ 
การจัดสรรคืน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 
- ศึกษานิเทศก์ 
- บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
- ลูกจ้างประจ า 
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2. การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง และวิชาเอก ตามแผนอัตรากาลัง 
ในสถานศึกษา เพื่อใช้ส าหรับบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
      - ต าแหน่งว่าง 
      - บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ 
2.2 รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง เพื่อใช้บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก 
ตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
- ต าแหน่งว่าง 
- บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ 
2.3 ประกาศต าแหน่งว่าง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อด าเนินการสรรหา รับย้าย หรือรับโอน 
2.4 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จาก สพฐ. 
2.5 การรับโอนข้าราชการอื่น มาด ารงต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 ต าแหน่งครู สายงานการสอน 
3.2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
3.3 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
3.4 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
4. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค. (2) ให้ดารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
5. แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา 
6. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งต้ังให้ดารงต าแหน่งครู 
6.1 ต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครูผู้ช่วย 
6.2 อนุมัติผลการประเมินฯ และแต่งต้ังให้ดารงต าแหน่งครู 
7. การเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประเมิน 
ข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะช านาญการ หรือเล่ือนวิทฐานะ 
ช านาญการพิเศษ ให ้กศจ.พิจารณา และ ศธจ.ออกประกาศแต่งต้ัง 
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7.1 ประเมินด้านท่ี 1 ด้าน 2 ด้าน 3 วิทยฐานะช านาญการ 
7.2 ประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
7.3 ประเมินด้านท่ี 3 (ผลการปฏิบัติงาน) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
8. การเสนอขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการ เพื่อให้มีวิทยฐานะ 
และการเล่ือนวิทยฐานะ ให้ กศจ.พิจารณา และมีค าส่ังแต่งต้ังฯ 
8.1 ครูช านาญการ 
8.2 ครูช านาญการพิเศษ 
8.3 ผู้อานวยการช านาญการพิเศษ 
9.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
9.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
9.3 ลูกจ้างประจ า 
10. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า 
10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
10.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
10.3 ลูกจ้างประจ า 
11. การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ 
12. การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12.1 ข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
12.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
13. การออกจากราชการของลูกจ้างประจ า 
14. การออกจากราชการของพนักงานราชการ 
15. การออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว (ทุกโครงการ) 
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ และลูกจ้าง  ชั่วคราว เพือ่เลือ่นค่าตอบแทนและต่อ
สัญญาจ้าง 
16.1 พนักงานราชการ 
16.2 ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
16.3 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
16.4 บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
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16.5 พี่เล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม 
16.6 ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานในสานักงาน 
16.7 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
16.8 นักการภารโรง ( 2 โครงการ) 
17. การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการ 
กรณีลาออกในระหว่างปีงบประมาณ 
17.1 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 
17.2 ลูกจ้างช่ัวคราวตามโครงการอื่นๆ 
17. งานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
17.1 ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
17.2 จัดท าเรื่องการออกหนังสือรับรอง 
17.3 จัดท าเรื่องการขออนุญาตลากิจ/ลาป่วยของผู้อ านวยการ สถานศึกษา 
17.4 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เปล่ียนประเภท การตรวจลงตรา (Visa) เป็น Non-B visa ให้แก่ ครูจ้าง
สอนชาวต่างชาติ 
17.5 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตท างาน ใหแ้ก่ครูจ้างสอนชาวต่างชาติเพื่อน าไปแสดงต่อ
ส านักงาน จัดหางานจังหวัด 
17.6 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์อยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย  
เป็นการช่ัวคราวให้แก่ครูจ้างสอนชาวต่างชาติเพื่อน าไปยื่น  
ต่อผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
17.7 ออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
ข้าราชการบ านาญ พนักงานราชการ 
17.8 ให้บริการส าเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 แก่ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
17.9 แนะน าการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัวระหว่างปิดภาคเรียนและ
ใช้วันลา 
17.10 ให้ค าปรึกษาขอเพิ่มวุฒิการศึกษาท่ีได้รับเพิ่มข้ึนในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
17.11 แนะน าการขอแก้ไขเปล่ียนแปลง ช่ือ-สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
17.12 แนะน าการขออนญุาตลาอุปสมบท 
17.13 แนะน าการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการ  
ทหารกองประจ าการในยามปกติ 
17.14 บริการส่งใบแจ้งข้อมูลสมัครสมาชิก กบข. ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใหม่ 
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17.15 การจ่ายประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
17.16 รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
17.17 ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
17.18 ให้ค าปรึกษาเรื่องการเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 
17.19 ให้ค าปรึกษาเรื่องการเล่ือนขั้นค่าจ้าง 
17.20 ให้ค าปรึกษาเรื่องการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
17.21 บริการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
17.22 บริการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
17.23 ให้ค าแนะน าเรื่องการเสนอขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
17.24 ให้ค าปรึกษาในการขอรับการประเมินวิทยฐานะ  
จะด าเนินการขอได้ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 หรือ ว21/2560 
17.25 ให้บริการผู้ประสงค์ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ค้นคว้างานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินแล้ว 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการวางแผนอัตรากาลังคน

ในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามก าหนดเวลา
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แต่การด าเนินการมีข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ และระเวลา จึงท าให้
การด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. กระบวนการด าเนินงานการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาเพื่อบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย การโอน

และการคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จัดส่งรายละเอียดการด าเนินงานให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการเสนอขออนุมัติหรือ
ขอความเห็นชอบต่อ อกศจ.และ กศจ. ตามล าดับ และการด าเนินการส่วนใหญ่มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา
ท่ีวางแผนไว้ มีต าแหน่งว่างต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรท่ีจะไปปฏิบัติงานสอน 
ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้เนื่องจากครูท่ีมีอยู่ต้องรับผิดชอบนักเรียนหลายช้ันเรียน  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขาดแคลนบุคลากร 

2. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษาจะต้องด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด แต่ในเรื่องของแนวปฏิบัติเป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานต้นสังกัด
ท่ีจะต้องก าหนดรูปแบบให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในสภาพความเป็นจริง
แต่ละส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่ได้เสนอผลของการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนไปในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนภายในจังหวัดไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

3. ด้วยโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการท่ีแต่ละส่วนราชการไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน ท าให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ในสังกัดระดับจังหวัดไม่ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้ขาดเอกภาพในการปฏิบัติงาน  
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาบริหารอัตราก าลัง (การเกล่ียอัตราก าลัง) สายงานบริหารสถานศึกษา
ไม่มีความชัดเจน ซึ่งท าให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่สามารถพิจารณาด าเนินการได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บังคับบัญชาควรน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลกับคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา และบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการติดตาม ทวงถาม และเร่งรัดการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้มีความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

2. การน าเสนอเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดควรก าหนดแนวทางในการพิจารณาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา 
4. ท าหนังสือหารือหลักเกณฑ์ท่ีไม่มีความชัดเจนไปยัง ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
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3. ผลการปฏิบัติงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีดังนี้ 

3.1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู ได้มีค าส่ังบรรจุ 
และแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังนี้ 

1. ต้ังแต่วันท่ี 6 มกราคม 2563 จ านวน 7 ราย ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู 
ท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2563 

2. ต้ังแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 1 ราย ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองบัวล าภู ท่ี 41/2563 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 จ านวน 1 ราย ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู
ท่ี 334/2563 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 

4. ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 จ านวน 1 ราย ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู
ท่ี 511/2563 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 

การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้เชิญประชุมผู้อ านวยการ

สถานศึกษาใหม ่และจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม ่จ านวน 10 ราย  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พี่เล้ียง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  
- ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563 

จ านวน 1 ชุด ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม ่จ านวน 8 ราย 
- ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

จ านวน 1 ชุด ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้อ านวยก ารสถานศึกษา จ านวน 2 ราย 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้เชิญประชุมคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษา/พี่เล้ียงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมภูน้อย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพื่อให้ทราบอ านาจหน้าท่ีและแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมภูน้อย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และการศึกษาดูงาน 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับก ารบริหารงาน 4 งาน
ของสถานศึกษา (งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารวิชาการ) เมื่อวันท่ี 
30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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5. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ออกประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หนองบัวล าภู ลงวันท่ี 29 เมษายน 2563 รอบ 6 เดือนแรก ของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 8 ราย 
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6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานใหก้ับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้มีประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ส าหรับก ารบริหารสถานศึกษา
ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย ์อ าเภอนากลาง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
อ าเภอสุวรรณคูหา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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3.2 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ศิษย์ เพื่อนครู และสาธารชนต่อไป 
โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การด าเนินงานตามประกาศ/แนวปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของรางวัล 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แจ้งสถานศึกษา/ประธานศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง 12 เครือข่าย ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ท่ีหน่วยงานเจ้าของรางวัลก าหนดให้เหลือ 1 คน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกตามท่ีหน่วยงานเจ้าของรางวัลก าหนดหรือตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เหลือตามจ านวนท่ีหน่วยงานเจ้าของรางวัลก าหนด 

5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับ
รางวัลให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและส่งรายช่ือและเอกสารประกอบให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบ
และด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ และด าเนินการคัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
 

 
 
 
 



28 
 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาจ าแนกตามโครงการ/หลักสูตร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่ี โครงการ จ านวน 

(คน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

38 อบจ.หนองบัวล าภู 

2 เชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินการสมาคม ฌสอน. (ทุกเดือนๆ ละครั้ง) 3  ฌสอน. 
3 ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

.... ครั้งท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
1 ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการรับรู้คู่มือส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต   ในสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค   

2 ส านักการลูกเสือ      
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2563 -2565) อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1 เครือข่ายบริหาร
สุขภาพอ าเภอนากลาง 

6 โครงการพิเศษของศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   15 ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

7 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการรับรู้คู่มือส่งเสริม  และพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค 

1 ส านักการลูกเสือ      
ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

8 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน มุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพระดับเพชร 
9 ศูนย์อนามัยท่ี 8 

อุดรธานี 
9 ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อ 

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
60 จังหวัดหนองบัวล าภู 

10 
 
 
 
 

ประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนว
ปฏิบัติท่ีดีรายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2562 

3 สพฐ. 

11 
 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนน าสู่โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563 

1 ศูนย์อนามัยท่ี 8 
อุดรธานี 

12 
 

 

อบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ 

22 ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดหนองบัวล าภู 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน ถอดบทเรียนโรงเรียน
ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning 

2 สพฐ. 



29 
 

ท่ี โครงการ จ านวน 

(คน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

14 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

5 สพฐ. 

15 
 

แลกเปล่ียนเรียนรู้มหกรรมเด็กอีสานรอบรู้สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีงบประมาณ 2563 “Smart Children & Youth by Health Literacy 2020” 

2 ศูนย์อนามัยท่ี 
7,8,9,10 

16 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการ
พัสดุ   

1 จังหวัดหนองบัวล าภู 

17 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สหกรณ์โรงเรียนให้เป็นสินค้า
เชิงนวัตกรรม 

2 สพฐ. 

18 
 

ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานร่วมเดินทางประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2563 

3 ฌสอน. 

19 อบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1 สพฐ. 

20 การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2 สพฐ. 
21 
 

ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

16 สมศ. 

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” 
อย่างยั่งยืน ประจ าปี 2563 

2 สพฐ. 

23 การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก 
(Valentine's Day) 

1 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองบัวล าภู 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563 7 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวล าภู 

25 การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content 
Center) 

1 สพฐ. 

26 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ 
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรแกนน า
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

3 สพฐ. 

27 การพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลักสูตร
การฝึกอบรมครูประจ าช้ันเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา  

1 สพฐ. 

28 ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลสนับสนุนการขอปรับเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2 สพฐ. 

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 ส านักงาน ก.ค.ศ. 

30 โครงการ “เพิ่มศักยภาพองค์ความรู้บุคคลภายนอกด้านกฎหมายระเบียบการเงิน
การคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการใน
จังหวัดหนองบัวล าภู   

1 ส านักงานคลังจังหวัด
หนองบัวล าภู 



30 
 

ท่ี โครงการ จ านวน 

(คน) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

31 โครงการข้าราชการครูยุคใหม่ ใฝ่สุจริต ตอน “คอรัป ฉัน ไม่ขอรับ” ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวล าภู ปี พ.ศ. 2563 

30 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองบัวล าภู 

32 ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข พ.ศ.2563 

1 กระทรวงศึกษาธิการ 

33 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี 1 สพฐ. 

34 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.   35 ส านักงาน สกสค. 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

35 ประชุมช้ีแจงแผนการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ท้ัง 4 ประเด็น ระดับจังหวัด 2 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวล าภู 

36 โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดท่ีท าการหักเงินสงเคราะห์รายศพ 2 ส านักงาน สกสค. 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

37 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค 

1 สพฐ. 

38 ประชุมช้ีแจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี ครั้งท่ี 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล 

1 จังหวัดหนองบัวล าภู 

39 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา” 

1 สพฐ. 

40 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1 สพฐ. 

41 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
ส่วนภูมิภาค 

1 ส านักงาน ก.ค.ศ. 

42 อบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ” 

2 สพฐ. 

43 โครงการครูสหกรณ์ สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 1 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดหนองบัวล าภู 

44 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
หนองบัวล าภู 

5 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

  
 

ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยระบบดิจิตอล 

1. การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร  มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 102 คน    
จาก 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  ด้วยหลักสูตรการเรียน
ออนไลน์ ระยะเวลาในการพัฒนา ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563  ผู้เข้ารับการพัฒนาคือครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน  
300 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ทั้งหมด  

จากผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยระบบดิจิตอล พบว่า การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีรูปแบบการพัฒนา ได้แก่ การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ การศึกษาดูงาน ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้   การอบรมพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และ
ยังเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการพัฒนา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน และทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกสถานที่ ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปเข้ารับการอบรมสัมมนา ซ่ึง
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ปัญหาอุปสรรค 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่พบดังนี้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีความรู้และไม่พยายามยอมรับการใช้

เทคโนโลยี ยังด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเดิม ๆ ไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้วยระบบ
ดิจิทัล และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อีกทั้งยังคิดว่าตนเองใกล้เกษียณอายุแล้ว ไม่มีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง 

2. ผู้เข้ารับการพัฒนาบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควรถ้าเป็นการอบรมพัฒนาแบบ Onsite ภาคเช้า
มารายงานตัวเข้ารับการพัฒนาแต่ภาคบ่ายจะไม่เข้ารับการพัฒนาครบตามจ านวนคาบเวลาการพัฒนา ส าหรับ
การพัฒนาในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของครูผู้ช่วย ผู้เข้ารับการพัฒนาบางส่วนจะไม่เข้ารับการพัฒนาตามเวลา
ที่ก าหนดในหลักสูตร การส่งงานไม่ครบไม่อัพโหลดงานตามเวลาที่ก าหนด พอหมดเวลาในการพัฒนาระบบจะปิด 
ท าให้การเรียนและการส่งงานการอัพโหลดงานไม่ได้ ท าให้ไม่ผ่านการพัฒนา 

แนวทางแก้ไข 

 ประชาสัมพันธ์เน้นย้ าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการพัฒนาตนเองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทุกคนต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง เพราะองค์
ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนาสามารถน าไปต่อยอดพัฒนางาน จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าต่อไป 



๓๒ 

 

  
 

 

คณะผู้จัดท า 

 
คณะที่ปรึกษา  

1. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
2. นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

คณะท างานรวบรวมข้อมูล  

1. นายชุมพล จงรัตน์กลาง ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    หัวหน้าคณะท างาน  
2. นางทองเหลียน ประนันทัง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะท างาน  
3. นายอักษร เทียนสื่อเจริญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    คณะท างาน  
4. สิบเอกประภัทร์ รักษาภักดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    คณะท างาน 
5. นายศราวุฒิ พรหมศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะท างาน 
6. นางสาวจารุวรรณ ชุ่มใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะท างาน 
7. นายอนุรักษ์ ช านาญยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะท างาน 
8. นางสาวธิดารัตน์ โคตรสุวรรณ์ พนักงานพิมพ์ดีด      คณะท างาน  
9. นางสาวบลสิการ ดอนโสภา        เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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