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 รายงานผลกรด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้   
จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตามกรอบภารกิจการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2) ด้านการสรรหา            
และบรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทากงาณศึกษา 4) ด้านการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจ 5) ด้านการใช้ประโยชน์ ซึ่งมีผลการด าเนินการเป็นไปตามทิศทางและแนวโน้มที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คาดหวัง อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท ารายงานผลกรบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรานี เขต 2 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวัง
ว่าเอกสารนี้จะเป้นประโยชน์ เป็นข้อมูลในการวางแผนกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

       

       นายบูรพา พรหมสิงห์ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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       สภาพการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 9  
ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
 

อาคารส านักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง  
อาคารหลังที่ 1 (อาคารรวมใจ)  ประกอบด้วย 2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มอ านวยการ , หน่วยตรวจสอบ

ภายใน,  
กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องประชุมไอ่ค า จ านวน  20 ที่นั่ง, ห้องรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อาคารหลังที่ 2 (อาคารรวมพลัง) ประกอบด้วย 2 ชั้น 
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 
กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและห้องประชุมผา
แดง 

จ านวน  40 ที่นั่ง 
  อาคารหลังที่ 3 (อาคารร่วมคิด) 
  เป็นอาคารหอประชุม ขนาด  250 ที่นั่ง    

เขตพื้นที่บริการ 
 เขตบริการ  ประกอบด้วยพื้นที่ 6 อ าเภอ คือ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอศรีธาตุ  
อ าเภอวังสามหมอ  อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุดรธานี  อ าเภอหนองหาน   อ าเภอไชยวาน  อ าเภอกู่แก้ว 
 ทิศใต้      ติดต่อกับอ าเภอเขาสวนกวาง  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และอ าเภอท่าคัน
โท 
       จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอค าม่วง  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และอ าเภอวาริชภูมิ 
   จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา 
2.1 เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 อ าเภอ 
ครอบคลุม 39 ต าบล มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,111.50 ตารางกิโลเมตร  

 ตารางที ่1 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พื้นที่ (ตร.กม.) ห่างจากสพป. (กม.) 
กุมภวาปี 13 175 8 7 672.6 0 
โนนสะอาด 6 66 2 5 424.9 30 
ศรีธาต ุ 7 86 4 4 512.5 30 
วังสามหมอ 6 72 4 3 727.3 54 
หนองแสง 4 38 2 3 659.4 30 

ประจักษ์ศิลปาคม 3 41 - 3 114.8 30 
รวม 39 478 20 25 3,111.50 - 

 ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
  
ตารางท่ี 2   จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด ปีการศึกษา 2558 - 2564 
(ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เพิ่มลด 

จากปี 63 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 จ านวน (ร้อยละ) 

ขนาดที่ 1  (1 – 120 คน) 114 107 110 111 116 112 -4 -3.57 
- นักเรียน 0 – 20 คน 7 6 8 7 5 7 2 28.57 
- นักเรียน 21 – 40 คน 19 16 12 17 20 20 0 0 
- นักเรียน 41 – 60 คน 23 22 28 27 26 28 2 7.14 
- นักเรียน 61 – 80 คน 32 33 30 24 30 24 -6 -25.00 
- นักเรียน 81 – 100 คน 19 20 21 25 22 25 3 12.00 
- นักเรียน 101 – 120 คน 14 10 11 11 13 8 -5 -62.50 

ขนาดที่ 2  (121 – 200 คน) 43 46 46 50 44 48 4 8.33 

ขนาดที่ 3  (201 – 300 คน) 32 30 28 25 26 25 -1 -4.00 

ขนาดที่ 4  (301 – 499 คน) 8 8 8 4 4 4 0 0.00 

ขนาดที่ 5  (500 – 1,499 คน) 3 4 3 4 4 4 0 0.00 
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ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เพิ่มลด 

จากปี 63 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 จ านวน (ร้อยละ) 

ขนาดที่ 6  (1,500 – 2,499 คน) 0 0 0 0 - - - - 

ขนาดที่ 7  (>= 2,500 คน) 0 0 0 0 - - - - 

รวม 201 200 195 195 194 193 -1 -39.02 

 จากตารางพบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนขนาดของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 กับ 2564   
ของโรงเรียนในสังกัดเป็นดังนี้ 
   1. โรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) ลดลง 4 โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ -3.57   
  2. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 121 – 200 คน เพ่ิมข้ึน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.11    
  3. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 201 – 300 คน ลดลง 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ -4.00 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2559 - 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

รายการ 
ปีการศึกษา เพิ่มลด 

จากป ี63 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 จ านวน (ร้อยละ) 

ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,828 1,926 1,926 1,841 1,856 1,817 -39 -2.15 
- ก่อนประถมศึกษา 405 467 466 433 436 425 -11 -2.59 
- ประถมศึกษา 1,222 1,261 1,263 1,213 1,223 1,202 -21 -1.75 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 201 196 197 195 197 190 -7 -3.68 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 

นักเรียนทั้งสิ้น 23,524 26,356 25,879 25,216 24,803 24,258 -545 -2.25 
- ก่อนประถมศึกษา 2,638 5,929 5,733 5,258 4,969 4,825 -144 -2.98 
- ประถมศึกษา 17,366 16,954 16,718 16,601 16,443 16,174 -269 -1.66 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 3,520 3,473 3,428 3,357 3,391 3,259 -132 -4.05 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - - 

 จากตารางพบว่า จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา  2559 – 2564  เป็นดังนี้ 
1. จ านวนห้องเรียนในปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563   

จ านวน  39  ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ – 2.15 
  2. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ลดลงงจากปีการศึกษา 2563  จ านวน  545 คน 
คิดเป็นร้อยละ -2.25 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

ระดับชั้น 
นักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) 151 184 335 40 
อนุบาล 2 960 1,163 2,123 191 
อนุบาล 3 1,006 1,361 2,367 194 
รวมระดับอนุบาล 2,170 2,655 4,825 425 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,099 1,323 2,422 199 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,175 1,430 2,605 198 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,270 1,538 2,808 201 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,255 1,570 2,825 204 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,220 1,508 2,728 201 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,253 1,533 2,786 199 
รวมระดับประถมศึกษา 7,279 8,895 16,174 1202 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 450 622 1,072 64 
มัธยมศึกษาปีที ่2 530 657 1,187 63 
มัธยมศึกษาปีที ่3 460 540 1,000 63 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,506 1,753 3,259 190 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที ่5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที ่6 - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมทั้งสิ้น     

  

 

 

 

 

 

 



6 
 

ข้าราชการครูในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 5  จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนครูตาม จ.18 

ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สายผู้สอน รวม 
1 กุมภวาปี 63 1 499 563 
2 โนนสะอาด 29 1 248 278 
3 ศรีธาตุ 31 2 252 285 
4 วังสามหมอ 27 3 296 326 
5 หนองแสง 15 2 180 197 
6 ประจักษ์ศิลปาคม 12 - 130 142 

รวม 177 9 1,605 1,791 
 
ตารางท่ี 6  จ านวนครู แยกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 

ที ่ วิทยฐานะ 
จ านวนครูแยกตามวิทยฐานะ 

หมายเหตุ 
ครู รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รวม 

1 ไม่มีวิทยฐานะ(ครู ผช. + คศ.1) 497 - - 497  
2 ช านาญการ 179 2 10 191  
3 ช านาญการพิเศษ 869 6 155 1,030  
4 เชี่ยวชาญ 5 - 1 6  

รวมทั้งสิ้น 1,370 8 166 1,544  
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ตารางที่  7  ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จ านวน 24 เครือข่าย ประกอบด้วย 
อ าเภอ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กุมภวาปี 

1. เมืองกุมภวา 
2. ท่าลี่สีออ 
3. แชแล 
4. เวียงค า 
5. หนองหว้า 
6. ห้วยเกิ้ง-ปะโค 
7. เสอเพลอ-ผาสุก 
8. เชียงแหว 
9. พันดอน 

ศรีธาต ุ

1. จ าปี-ศรีธาตุ 
2. หัวนาค า 
3. โปร่งตาดทองก้าวหน้า 
4. นายูงนกเขียน 

โนนสะอาด 
1. โนนสะอาดหนองโพธิ์ 
2. โนนสะอาดโคกกลาง 
3. บุ่งแก้วทมนางาม 

วังสามหมอ 

1. วังสามหมอ 1 
2. วังสามหมอ 2 
3. วังสามหมอ 3 
4. วังสามหมอ 4 

หนองแสง 
1. หนองแสง 1 
2. หนองแสง 2 

ประจักษ์ศิลปาคม 
1. นาม่วง 
2. สามพาดอุ่มจาน 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่ม 

บรหิารงานการเงินและ
สินทรพัย ์

กลุ่ม 
บรหิารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

 

สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่มนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

การจัดการศึกษาการศึกษา 

กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
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โครงสร้างการบริหาร 
      โครงสร้าง การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
ก าหนดโครงสร้างส านักงาน ประกอบด้วย  

๑. กลุ่มอ านวยการ 
๒. กลุม่นโยบายและแผน 
๓. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๘. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๙. กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑๐.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ตารางท่ี 9  จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2  
 
ที ่

 
กลุ่ม 

จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่ 
ผอ.กลุ่ม บุคลากร พนักงาน

ราชการ 
ครูช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

อัตราจ้าง รวม 

1 กลุ่มอ านวยการ 1 4 - - 2 3 10 
2 กลุ่มนโยบายและแผน 1 4 - - - - 5 

3 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการสื่อสาร 

1 - 1 - - - 
2 

4 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

1 7 - - - - 
8 

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 3 - - - 1 5 

6 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 1 - - - - 
2 

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 4 1 - - - 5 

8 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา 

1 11 - - - 1 
13 

9 กลุ่มกฎหมายและคดี - 1 - - - - 1 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 - - - - 3 

รวมทั้งสิ้น 8 37 2 - 2 5 54 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
วิสัยทัศน์  
    บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน 
 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ      
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 6.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 
 
เป้าประสงค์ 
 1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอย่างมีคุณภาพ 
 2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม  มีความรู้ มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ ที่เหมาะสมตามวัย   
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล  
 3.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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 5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่  เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มุ่งม่ันตั้งใจท างานให้ส าเร็จ ท างานเป็นทีมเดียวกัน                และมี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์  

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
2. จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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การขับเคลื่อนกลยุทธที่ส่งเสรมินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนที่ส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พงศ. 2540 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พงศ. 2546 ในการก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงนบุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีแนวทางในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจด้านการบริการทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย           
1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3) ด้านการพัฒนา
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 5) ด้านการใช้
ประโยชน์ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ด าเนินการวางแผนอัตรา 

ก าลังคนในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรองรับภารกิจของสถานศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

1.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง 10 ปี เพ่ือเตรียมรองรับทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการ ให้  
ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีจ าเป็นและขาดแคลน 

1.3 จัดท าแผนก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2564 เพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากรไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร  
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

2. นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ด าเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  

บุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 2 สรรหาบุคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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2.1 การบรรจุ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกาศรับสมัครบุคคล  
เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 แต่งตัง้คณะกรรมการในการคัดเลือกและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพื่อให้การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง โปร่งใส  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

2.3 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
ชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
สูญเสียก าลังคน 

3. นโยบายด้านการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามมาฐานวิชาชีพ ตรงสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคลากร โดยใช้รูปแบบการและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา มีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และสามารถ
ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แผนปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) 
ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
3.พัฒนาครูและบุคลากรการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายอาทิ 

เช่น การพัฒนาครูในรูปแบบออนไลน์ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Communicaty:PLC)) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM).) การพัฒนาครูผู้ช่วย การ
พัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 

4. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา 
5. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นอกจากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ยังได้ด าเนินการเชื่อมโยงการ  

ขับเคลื่อนการด าเนินดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีโครงการที่
ด าเนินการตามนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดังนี้   

1.ด าเนินการตามจุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
(เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน ผู้เรียนคุณภาพ)  

2. 9 จุดเน้น 9 นวัตกรรม ก้าวสู่ความเป็นเลิศ จุดเน้นที่ 1 การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 



14 
 

4. นโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ส่งเสริมด้านการเสริมสร้างขวัญ 

และก าลังใจแก่บุคลากรในหลายรูปแบบ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
4.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ตามแนวปฏิบัติ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องอย่าง 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

4.2 ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยถือปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เพ่ือมอบก าลังใจคนทุ่มเทเป็นไปตามค่านิยมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

5. นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยทุกกลุ่มงานร่วมมือกันในการ  

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารงาน 
บุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคุม  
ก ากับ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการปฏิบัติตาม  
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี มาตรการ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ก าหนด 

5.2 จัดท าและด าเนินการประกาศต าแหน่งว่างทุกต าแหน่งทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการ  
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการ  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และให้มีการเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม 
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ผลการด าเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ ตามความจ าเป็น                
ของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. จัดท าอัตราก าลัง ประจ าปี 2564 ส างนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 2   

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี ตามเกณฑ์อัตราก าลังของส านักงาน ก.ค.ศ.                     
ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564  

1.2 ใช้ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC และข้อมูลจ านวนครู จากบัญชี              
ถือจ่าย (จ.18) 

2. จัดท าแผนอัตราก าลัง 10 (2564 - 2573) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 

2.1 อัตราก าลัง 10 ปี โดยจ้อมูลการเกษียณอายุราชการ 10 ปี  
2.2 ส ารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 

3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.1 เกลี่ยอัตราก าลัง ต าแหน่งครูผู้สอน พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ได้รับการจัดสรร               

คืนจาก สพฐ. และดรงเรียนที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ 
3.2 เกลี่ยอัตรากลังในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และความ

จ าเป็นเร่งด่วนของสถานศึกษาในสังกัด 
3.3 ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครุและบุคลากรทางการ

ศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลจากการด าเนินการ 
1. การขออัตราก าลังทดแทนการเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมสึกษาอุดรานี เขต 2 มีผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 จ านวน 136 ราย ได้รับจัดสรร
คืน จ านวน 148 ราย เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 17 ราย ข้าราชการครู 131 ราย 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
จ านวน 193 โรงเรียน มีสภาพอัตราก าลังของโรงเรียนดังนี้ 

2.1 โรงเรียนที่มทีอัตราก าลังต่ าเกณฑ์  จ านวน 139 โรงเรียน 
2.2 โรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังพอดีเกณฑ์ จ านวน 37 โรงเรียน 
2.3 โรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังเกินเกณฑ์ จ านวน 17 โรงเรียน 
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3. โรงเรียนได้รับการเกลี่ยอัตราก าลัง ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และความจ าเป็น 
เร่งด่วน ตามความต้องการวิชาเอก ซึ่งโรงเรียนมีความต้องการวิชาเอกมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 

- วิชาเอกปฐมวัย 
- วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
- วิชาเอกภาษาไทย 
- วิชาเอกประถมศึกษา 
- วิชาเอกอังกฤษ 

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. การบริหารอัตราก าลัง ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณและ       
ที่ยุบ เลิก และรวมสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.คศ. ก าหนด เพื่อการย้ายละบรรจุ
แต่งตั้ง(เปลี่ยนต าแหน่ง) 

5. การบริหารอัตราก าลังของลูกจ้างต าแหน่งธุรการโรงเรียน กรณีที่ว่างลง และต้องส่งคืน 
อัตราว่างไปยัง สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมสึกษาอุดรานี เขต 2 ให้ธุรการที่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงาน 2 โรงเรียน เพื่อทดแทนอัตราที่ว่าง จ านวน 22 โรงเรียน 
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2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการด้านการสรรหาและบรรจุ 
แต่งตั้ง ให้สอดคล้องกับนโยบาย มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การยา้ยผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการสรรหาผู้บริหาร 

สถานศึกษาให้ด ารงต าแหน่งว่าง โดยด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด และรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาตามที่ กศจ.อุดรธานีก าหนดไว้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และตามหลักธรรมาภิบาล จึงท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาประจ าปี
จ านวน 28 ราย และระหว่างปี จ านวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย 

2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564  
2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยอนุมัติ กศจ.อุดรธานี                     

ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2564 ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนแห่งใหม่ จ านวน 60 ราย 

2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยอนุมัติ กศจ.อุดรธานี                       
ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนแห่งใหม่ จ านวน 13 ราย 
 

3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) ไป สพป.บึงกาฬ 
จ านวน 1 ราย คือ นางปิยฉัตร จิตรดี ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

4. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีบุคคลได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  118 คน 
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยได้ 
  ด าเนินการดังนี้ 
 

1.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
 3.1 กระบวนการด าเนินงาน 
 1.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าร่างคู่มือการประเมินสมรรถนะและการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :ID PLAN) ของผู้บริหารสถานศึกษา และครู
สายงานการสอน  

 2. สพป.อุดรธานี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาคู่มือการประเมินสมรรถนะและการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :ID PLAN) ของผู้บริหารสถานศึกษา และครู
สายงานการสอน 
 3.แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 4. แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 5. สพป.อุดรธานี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

3.2 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1.สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 2.สพป.อุดรธานี เขต 2 มีแผนพัฒนาบุคลากร 
 เชิงคุณภาพ 
 สพป.อุดรธานี เขต สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการและสภาพปัญหา 
 

3.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดได้ทุกกิจกรรม อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้ บุคลากรได้สามารถ
รวมกลุ่มกันได้อย่างสะดวก       

3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   บุคลากรต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร ประชุม 
รวมถึงการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 
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2.พัฒนาครูผู้ช่วย 
 1. กระบวนการด าเนินงาน 

1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาครูผู้ช่วย จ านวน ๒๐๑ คน   
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย 
3.ประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

-หลักสูตรการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ จ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒. การบริการที่ดี 
๓. ภาวะผู้น าครู 

  ๔. การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
  ๕. การท างานเป็นทีม 
  ๖. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 
  ๗. การพัฒนาผู้เรียน 
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ส าหรับบุคลากรในสังกัดสพป.อุดรธานี    

เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ classstart.org ซึ่งเป็นการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ 

 4.รายงานผลการพัฒนา 
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 2. ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ครูผู้ช่วยผ่านการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ จ านวน 131 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

2. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความตระหนัก           
รักและศรัทธา มีจิตส านึกในความเป็นครูและประพฤติ ปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 4. ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ครูผู้ช่วย สามารถพัฒนาวิชาการ ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ครูผู้ช่วยบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้น หรือเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
 2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาครู
ผู้ช่วยในสังกัดได้ทุกกิจกรรม อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้ บคุลากรได้สามารถ
รวมกลุ่มกันได้อย่างสะดวก  
      

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    ครูผู้ช่วยต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร ประชุม 
รวมถึงการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 
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3.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
 1. กระบวนการด าเนินงาน 

1.1.การวางแผน (Plan) 
      ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความจ าเป็น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ก าหนดรูปแบบการ
พัฒนา ก าหนดหลักสูตร การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการ 
          1.2 การปฏิบัติ (Do) 
  1.จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) แล้วให้ทุกโรงเรียนจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตนเองจาก
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา และได้
สังเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ทุกคน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงถือได้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามความ
ต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริม สนับสนุน  ตลอดจนช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหา  อันอาจเกิดข้ึนแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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1) คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร มีหน้าที่ วางแผน จัดท าหลักสูตรในการพัฒนาครู
และบคุลากรทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาทั้งระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

3) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ ICT มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ จัดวางและควบคุมดูแลระบบ  สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ 
  4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าหลักสูตรออนไลน์ ใช้เว็บไซต์ classstart.org ในการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ และเตรียมความพร้อมของระบบในการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
             1. หลักสูตรส าหรับครูผู้ช่วย (จ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้) 
    1) การพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) การบริการที่ดี 
3) ภาวะผู้น าครู 

    4) การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
    5) การท างานเป็นทีม 
    6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
    7) การพัฒนาผู้เรียน 
    8) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
   2. หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   3. หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐  
   4. หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
   5. หลักสูตรการจัดท าเว็บไซต์ด้วย google sites 

6. หลักสูตรการจัดท า google forms เพ่ือการบริหารงานสถานศึกษา 
7. หลักสูตรการสร้างสื่อน าเสนอผลงานด้วย Power Point 
8. หลักสูตรการสร้างสื่อน าเสนอผลงานด้วย 

        4. ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเกี่ยวกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการอบรมหลักสูตร
ออนไลน์ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ก าหนดพัฒนา
ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 19 พฤษภาคม ๒๕๖4 ผ่านทางเว็บไซต์ http://gg.gg/ud2online หรือ QR 
Code ที่ก าหนด 
             5.แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาและรายงานผลกการพัฒนาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด Smart Area (AMSS++) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
  6. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการสรุปจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นรอบสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการ
พัฒนา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ ICT ประมวลผลข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่าย
หลักสูตรออนไลน์และทดสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  7. สรุปผลการพัฒนา  



23 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ก าหนดปิดระบบการพัฒนาฯ        
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยจะด าเนินการสรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ภายในเดือนมิถุนายน 2564  และในส่วนของรายละเอียดผู้ได้รับ
เกียรติบัตรได้หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 http://gg.gg/ud2online หรือ QR Code ที่ก าหนด  
 1.3 การตรวจสอบ (Check) 
  -ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป็นรอบสัปดาห์ และตรวจสอบการด าเนินการว่าเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงสรุปจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรที่ก าหนด
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหลังการการพัฒนาเสร็จสิ้น 
 1.4 ทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
    - ตรวจสอบผลการด าเนินการในทุกระยะของการด าเนินการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ
เว็บไซต์ โดยมีการสรุปปัญหาแล้วก าหนดมาตรการแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว 
และหาวิธีในการพัฒนาปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ เพื่อให้การด าเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1.ครูผู้สอนทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
3.ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

                4.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและบุคลากร ผ่านการพัฒนา จ านวน 2,081 คน 
โดยมีรายละเอียดข้อมูล มีผู้เข้าร่วมการเรียนรู้และทดสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ระหว่างวันที่ 

19 เมษายน – 19 พฤษภาคม ๒๕๖4 เป็นดังนี้ 

 
     
   

ท่ี ช่ือหลักสูตร จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ หมำยเหตุ

1 หลักสูตรส ำหรับครูผู้ช่วย 131

2 หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 513

3 หลักสูตรกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ 468

4 หลักสูตรกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 66

5 หลักสูตรกำรจัดท ำเว็บไซต์ด้วย google sites 125

6 หลักสูตรกำรจัดท ำ google forms เพ่ือกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ 301

7 หลักสูตรกำรสร้ำงส่ือน ำเสนอผลงำนด้วย Power Point 262

8 หลักสูตรกำรสร้ำงกรำฟน ำเสนอผลงำน 215

2081

รำยะเอียดผู้ผ่ำนกำรพัฒนำด้วยระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2

รวมจ ำนวนผ่ำนกำรพัฒนำ
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เชิงคุณภาพ 
1.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของบุคลากร 
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้อง

ตามมาตรฐานวิชาชีพและต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  

3.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรการปฏิบัติงานในหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
3. ปัญหา/อุปสรรค 

  1. บุคลากรยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี 
  2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เว็บไซต์ classstart.org  
  ๓2 บุคลากรบางส่วนไม่มีความตระหนัก หรือกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองหรือการใช้ 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเอง 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 ๑.สร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดได้เห็นถึงความส าคัญ ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารและใช้การพัฒนาตนเอง 
 ๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้ครอบคลุม     
ในทุกๆด้าน  
 ๓. สร้างความตระหนักให้บุคลากรได้เห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่มีผลกับ
การด าเนินชีวิตรวมถึงการปฏิบัติงาน 
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4.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 1. กระบวนการด าเนินงาน 

              1.สพป.อุดรธานี เขต 2 ก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
   2. ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาชี้แจง สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญ

และประโยชน์ด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   
             3. สพป.อุดรธานี เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางาน
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
            4. ก าหนดให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและน าปัญหา
มาวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกัน  
            5. ก าหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่ม โรงเรียนและในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
            6. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน 
            7. ก าหนดให้ทุกกลุ่มรายงานการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)   ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรายงานต่อผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2   
ไปประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการด าเนินงาน 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขใน
การท างานมากขึ้นเพราะทุกคนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานร่วมกัน 
            2. บุคลากรมีแนวทาง แผนงาน เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ เห็นความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ปรับปรุงเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
           3. ปัญหา อุปสรรค 
 1.บุคลากรบางคนภายในกลุ่มไม่กล้าเปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคนอ่ืน  
          2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 มีข้อจ ากดัในการรวมกลุ่ม ท าให้บุคลากร
ไม่สามารถด าเนินการรวมกลุ่มกันได้อย่างอิสระ อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้  

4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      1.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในกลุ่ม และการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงบวกและจะช่วยให้บุคลากรกล้าเปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกคน  

       2. ในการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความแตกต่างกันแนวทางการ
ด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างจะต้องมีความเข้าใจบริบทของกรอบการด าเนินงาน  

        3. การปฏิบัติงานและมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถก าหนด
แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาร่วมกัน อันน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จในภาพรวมของ
องค์การ 
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5.การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. กระบวนการด าเนินงาน 
  1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด 

  3.ประสานวิทยากร 
4.ขออนุมัติงบประมาณ 

  5.แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  6.พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ทุกคนด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
  5.สรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
    

2. ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1.บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จ านวน 150 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหาร
การศึกษา 

2.เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องได้รับการพัฒนาให้
มีทักษะและสมรรถนะ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 
3. ปัญหา/อุปสรรค 

   1. ผู้บริหารบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้น หรือเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
 2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาครู
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้ทุกกิจกรรม อาทิเช่น ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบ Face to Face ได้ บุคลากร
ได้สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างสะดวก  
    

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
ติดต่อสื่อสาร ประชุม รวมถึงการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 
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6.การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเชิงประจักษ์   
 1. กระบวนการด าเนินงาน 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกในแต่ละรางวัลตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานต่างๆ ก าหนด อาทิเช่น ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
          2. แต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการคัดเลือกระดับส านักงานเขตและด าเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์    และวิธีการที่ก าหนด  
          3. ประกาศผลการคัดเลือกระดับส านักงานเขตและส่งผลงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          4. แจ้งผลการคัดเลือกในระดับ ภาค ชาติ 
      

2. ผลการด าเนินงาน 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          1. รางวลัพฤหัสบดีระดับจังหวัด จ านวน 2 คน 

2. รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพท. 3 คน ระดับสพฐ. จ านวน 1 คน  
          3. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ.obec awards ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาค จ านวน 28 
รายการ 
          4. รางวลัคุรุสภา (เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 2 คน  
 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
  ในปีการศึกษา 2564 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid- 19 ส่งผลต่อการ
ประกวดหรือคัดเลือกรางวัล ดังนี้ 
      1.การด าเนินการจัดการประกวดแต่ละระดับเกิดการล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่มกันด าเนินการ
คัดเลือกหรือประกวดผลงาน ส่งผลให้ผลการประกวดมีความล่าช้า 
      2.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปีงบประมาณปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้ 
      3.การด าเนินการประกวดและคัดเลือกในหลายหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ 
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความกระตือรือร้นในการจัดท าผลงานเพ่ือเข้ารับการประกวด 
     

4. ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1.สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นถึงความส าคัญ ประโยชน์ของการ
การได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน 
       2.สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่งผลงานหรือรางวัลมากขึ้น 
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7.การส่งเสริมเชิดชูเกียรติข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 1. กระบวนการด าเนินงาน 

  ๑.ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความจ าเป็น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ก าหนด
ระยะเวลาในการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามกิจกรรม ก าหนด
งบประมาณ จัดเตรียมสถานที่ การก ากับติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
       ๒. กลุ่มป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า 
  ๓.ก าหนดด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
   วันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การ
เกษียณของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมร่วมคิด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
   วันที่ 22 – 23  กันยายน ๒๕๖4 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖4 
  ๔. สรุปผลการพัฒนาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖4  
     

2. ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน รวมทั้งสิ้น 145 คน 
 เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจ และขวัญก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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3. ปัญหา/อุปสรรค 
-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป้นกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ๑๐๐ % เพราะไม่สามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากป่วยหรือติดภารกิจ 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกปี         
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
4. ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
 4.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564 ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจาณราของคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และโดยการเห็นชอบ อกศจ./กศจ.  

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 170/2564 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564                
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จ านวน 1,711 ราย 

-ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 171/2564 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564                
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ถึงแก่ความตาย) ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ราย 

-ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 172/2564 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564                
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง36บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา                 
38 ค.(2) และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 39 ราย 

4.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2564 ตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง โดยการพิจาณราของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโดยการเห็นชอบ อกศจ./กศจ.  

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 514/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564                
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ จ านวน 135 ราย 

-ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 515/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564                
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 1,604 ราย 

-ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 51/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564                
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา                 
38 ค.(2) ที่พ้นจากราชการ กรณีเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ราย 
 
 
 



34 
 

-ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 517/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564                
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา                 
38 ค.(2) และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 36 ราย 

4.3 การด าเนินการให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ 
สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 และ ว21/2560 จ านวน 35 ราย 

4.4 การด าเนินการให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 และ ว21/2560 จ านวน 1 ราย 

4.5 การด าเนินการให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 จ านวน 3 ราย 

 
5. ด้านการใช้ประโยชน์ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมสึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกาศต าแหน่งว่าง หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด การย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขต http://www.udesa2.go.th/?tag=kidjagum_news&paged=14  
และเพจประชาสัมพันธ์ Facebook ของส านักงานเขต 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมสึกษามีนโยบายการส่งเสริมความโปร่งใส/การด าเนินการ 
เพ่ือการป้องกันทุจริต ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การย้ายข้าราชการ การช่วยราชการ การรับสมัคร
พนักงานราชการ การรับสมัครอัตราจ้าง ไปยังสถานศึกษาผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์AMSS ละ
บุคคลภายนอก ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขต http://www.udesa2.go.th และเพจประชาสัมพันธ์ 
Facebook ของส านักงานเขต 
 

 
 

     

http://www.udesa2.go.th/
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เข 2 ได้จัดโครงการ HR สัญจร เพ่ือไปยัง 
จุดบริการประจ าอ าเภอต่างในสังกัด จ านวน 8 จุด ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาและส านักงานเขต ถึงวิธีการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกณฑ์
อัตราก าลัง การประเมมินต าแหน่งและวิทบฐานะ การย้าย การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น รวมถึงการบริการงาน
ด้วนบุคคลต่าง ๆ เช่น การท าบัตร การท าหนังสือรับรอง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่า รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้             
เป็นข้อมูลถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
 

 
(นายบูรพา  พรหมสิงห์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ภาพกิจกรรม HR สญัจร 


