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คำนำ 

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือแสดงการดำเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการ 
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วยการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การ
แต่งตั้งราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น การดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน
เป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้อง การปฏิบัติงาน              
ด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการจะรับเป็นสำคัญ เป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 

 

          กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

การดำเนินการงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

1. งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีข้าราชการครูฯ ยื่นคำร้องขอย้ายในปี  
พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น 144 ราย ดังนี้              

- ข้าราชการยื่นคำร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  68 ราย  
- ข้าราชการครูจากต่างเขตฯ ยื่นคำร้องขอย้ายมา จำนวน 76 ราย  

 1.2 มีจำนวนตำแหน่งว่างในการพิจารณา จำนวน  47 อัตรา 
 1.3 มีตำแหน่งว่างจากการย้ายเลื่อนไหล  จำนวน  23 อัตรา 
 1.4 ได้รับพิจารณารับย้าย จำนวน 64 อัตรา 
 1.5 คงเหลือตำแหน่งว่างจากการพิจารณารับย้าย จำนวน 6 อัตรา 
 1.6 คงเหลือจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอย้าย จำนวน 74 ราย ที่จะพิจารณาตามปฏิทิน สพฐ. ในรอบที่ 2   

      ปี พ.ศ.2564 ต่อไป 
2. งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 40  อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) ดังนี้ 

2.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตรครูเพ่ือพัฒนา 
ท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 ราย  

2.2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย  

2.3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 ราย  

2.4 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 บรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย  

3. การแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู คศ .1 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู คศ .1 จำนวน  20  ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)  ดังนี้ 

3.1 วันที่ 2 มกราคม 2564 แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย 
3.2 วันที่ 17 มกราคม 2564 แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย 
3.3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย 
3.4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 17 ราย 

4. การสรรหาพนักงานราชการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 

ราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดทำสัญญาจ้าง และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษา 
จำนวน 9 ราย ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราว่างและตรงตามความต้องการสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและจำเป็น 
 
 
 
 



การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
1. งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อน  วิทยฐานะทุกสายงาน ดังนี้ 
- วิทยฐานะชำนาญการ 

ยื่นขอรับการประเมินจำนวน 16 ราย 
ได้รับการแต่งตั้งจำนวน  16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ยื่นขอรับการประเมินจำนวน 72 ราย 
ได้รับการแต่งตั้งจำนวน  72 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ยื่นขอรับการประเมินจำนวน 5 ราย 
อยู่ในระหว่างดำเนินการ  5  ราย 

- วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
ยื่นขอรับการประเมินจำนวน 1 ราย 
อยู่ในระหว่างดำเนินการ  1  ราย 
 

2. งานการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษาในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้บริหารอัตรากำลังข้าราชการครูใน
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
- วางแผนและบริหารอัตรากำลังจากข้อมูลอัตรากำลัง 20 กรกฎาคม 2563 
- เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรคืน จาก สพฐ.                

กรณไีด้รับจัดสรรคืนตำแหน่งจากการเกษียณอายุราชการ 
- เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับจาก สพฐ.  จำนวน 12 อัตรา 
- ตัดโอนอัตรากำลังผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ไปให้ส่วนราชการอ่ืน                    

จำนวน 30 อัตรา 
- บริหารอัตรากำลังว่างจากการลาออก และเสียชีวิต เพ่ือบรรจุและรับย้าย 
- จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30 อัตรา ให้กับโรงเรียนที่

มีร้อยละความขาดแคลนจากมากไปน้อย 
- บริหารอัตรากำลังข้าราชการ ทีป่ฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น ตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา            
38ค.(2) จากการเลื่อนระดับ/ย้าย / เปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา 

 
 
 
 
 



2.2 การวางแผนอัตรากำลัง พนักงานราชการ 
- เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ จากโรงเรียที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปยังโรงเรียที่มีอัตรากำลัง     

ต่ำเกณฑ์ จำนวน 1 ครั้ง 
- บริหารอัตรากำลังว่างจากการเกลี่ย โดยกำหนดความต้องการวิชาเอกตามความขาดแคลน 

2.3 การวางแผนอัตรากำลังลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้ 
1. ครขูาดแคลนขั้นวิกฤต จำนวน 18 อัตรา 
2. บุคลากรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา 
3. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท จำนวน 71 อัตรา 
4. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาทจำนวน 124 อัตรา 
5. นักการภารโรง จำนวน 98 อัตรา 
6. เจ้าหน้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา 
7. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 12 อัตรา 

 
การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

1. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎ  

ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และดำเนินพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

1.1 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 มีผลการประเมินเฉลี่ย 
ดังนี้ 

ผลการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 91.10 
ผลการประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 6.91 
ผลการประเมินในระดับดี  ร้อยละ 0.89 
ผลการประเมินในระดับพอใช้ ร้อยละ 5.00 
ผลการประเมินในระดับปรับปรุง ร้อยละ 0.06 

1.2 การเลื่อนเงินดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ประจำปี 2563           
ผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้ 

ผลการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 98.67 
ผลการประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 2.67 

1.4 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563 มีผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้ 
ผลการเลื่อนขั้นรวม 2 ขั้นทั้งปี ร้อยละ 14.93 
ผลการเลื่อนข้ันรวม 1.5 ขั้นทั้งปี ร้อยละ 79.10 
ผลการเลื่อนข้ันรวม 1 ขั้นทั้งปี ร้อยละ 5.97 

1.5 งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2563 มีผลการประเมินเฉลี่ย ดังนี้ 
ผลการประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 67.78 
ผลการประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 32.22 
 



 
 
 

2. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณสมบัติเสนอขเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ดังนี้ 
2.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจำปี 2563 จำนวน 134 ราย 
ประจำปี 2564 จำนวน 123 ราย 

2.2 การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 

ประจำปี 2560 (รวบปี 2559 – 2560) จำนวน 278 ราย 
- ชั้นสายสะพาย 

ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย 
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