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ค าน า 
 
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 
๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ประกอบด้วย ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน ด้านการสรรหาคน
ดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการด าเนินงานตาม
นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 
 

(นายขวัญเรือน แสบงบาล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 
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สารบัญ 
              
เรื่อง หน้า 
แนวทางและผลการด าเนินงาน ๘ ด้าน   

ด้านที่ ๑ การวางแผนอัตราก าลังคน 5 
ด้านที่ ๒ การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 7 
ด้านที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร 8 
ด้านที่ ๔ การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 10 
ด้านที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 14 
ด้านที่ ๖ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   15 
ด้านที่ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 16 
ด้านที่ ๘ การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 16 

ภาคผนวก  
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การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ไดป้ระกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือก าหนดใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการประเมินผล การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และติดตามอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยมีการด าเนินการและผลที่เกิดขึ้นรายด้าน ดังนี้  

 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับ   

การปฏิบัติราชการตามกรอบโครงสร้างและตามภารกิจ ภายใตฐ้านขอ้มูลอัตราก าลังคนและการบริหารอัตราก าลัง 
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๑  

แนวทางการปฏิบัติ  
๑) ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

ทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความต้องการรายวิชาเอกท่ีควรมีในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลและแผนอัตราก าลังระยะยาว 3 ปี ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน าใช้เป็นคูม่ือและแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

2) จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี และ 3 - 5 ปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และเพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตราก าลังภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามความ
ต้องการและตามมาตรฐานวิชาเอกที่ควรมีในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรองรับแผนการ
ปฏิรูปประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)  

3) จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ และ
ฐานขอ้มูลวิชาเอกท่ีมี และท่ีควรมีในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

4) จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2565 เพ่ือใช้ในการสรรหาและก าหนดต าแหน่งใหพ้อเพียงต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด  
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๑.๒ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๑ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ภายใต้ระเบียบ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด  

2) เมื่อมีอัตราว่างลงทุกกรณี ให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
แล้วแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยว้องทันที เพ่ือให้ไดอั้ตราก าลังทดแทน  

3) ให้มีการตรวจสอบ และจัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลัง ให้ทันสมัยและเปน็ ปัจจุบันอยู่เสมอ 
สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตราก าลังได้ที่ฐานข้อมูลกลางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑  

ผลการด าเนินงาน จากการปฏิบัติการส ารวจสภาพข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู ปี 2564 
(กรกฎาคม 2564) และ การยา้ยข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564 
(ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) ปรากฏผล ดังนี้  

- ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่ 297/2564 สั่ง ณ วนัที่ 26 
ตุลาคม   2564 เรื่อง การย้ายพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน และครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 82 อัตรา  และลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต  จ านวน 14 อัตรา 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 278/256 สัง่ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564             
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 14 ราย  

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 319/2564  สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ครูพัฒนาท้องถิ่น) จ านวน 13 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 334/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564             
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 363/2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564           
เรื่อง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 2 ต าแหน่ง  

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 376/2564  สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 4 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 380/2564  สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ครูพัฒนาท้องถิ่น)   จ านวน 18 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 64/2565  สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งครูผู้ช่วย  (ครูพัฒนาท้องถิ่น)  จ านวน 5 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 86/2565 สัง่ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565             
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 5 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 98/2565  สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565            
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู จ านวน 52 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 100/2565  สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 4 ราย 
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- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 139/2565  สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2565          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 30 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 174/2565  สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565          
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 5 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 177/2565  สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565          
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 1 ราย 

- ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 193/2565  สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565        
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู กรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีแผนอัตราก าลังระยะยาว และระยะ
สั้น 1 ป ีที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทาง
ประกอบการบริหารอัตราก าลังภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการและตามมาตรฐานวิชาเอกท่ี
ควรมีในสถานศึกษา ตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีฐานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และฐานข้อมูลตามมาตรฐานวิชาเอก เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตราก าลังและน าใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สถานศึกษาในสังกัดมีอัตราก าลังครูเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีครูตามมาตรฐาน
วิชาเอก สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

 
๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้

คนเก่ง คนด ีมีความสามารถ เขา้มาปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือรองรับ
ภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเพ่ือรองรับแผนการปฏิรูป
ประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  

2.1 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว 
ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน  

๒.2 เน้นการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือเป็นทีมงาน ในการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี โดยให้สรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพิจารณาตาม
คุณลักษณะมาตรฐานต าแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ และความต้องการของหน่วยงาน  

2.3 แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาและหรือคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
หลากหลาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการด าเนินงาน  
2.3.1 การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ( 5-6 กุมภาพันธ์ 

2565) 
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2.3.2 การคัดเลือกบุคลากรจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ
หรือครูผู้สอนชาวไทยเพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 อัตรา และ ภาษาจีน  1 อัตรา  (1 มีนาคม 2565) 

2.3.3 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค(2) เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายและการโอน (2 พฤษภาคม 2565) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ     จ านวน 1 อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ    จ านวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ   จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน    จ านวน 1 อัตรา 

2.3.4 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  (7 พฤษภาคม 2565) จ านวน 8 อัตรา 
2.3.5 การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม

อ านวยการ   จ านวน 1 อัตรา  (12 พฤษภาคม 2565) 
2.3.6 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ        

( 21 พฤษภาคม 2565) 
- ครูผู้สอน   จ านวน 2 อัตรา 
- ครูพ่ีเลี้ยง  จ านวน 1 อัตรา 
- นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

2.3.7 การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการายเดือน ต าแหน่งพี่เด็กพิการเรียนรวม     
จ านวน 3 อัตรา        (31 พฤษภาคม 2565) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ สามารถด าเนินการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานต าแหน่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
ภารกิจและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ไดด้ าเนินการสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
ไดต้รงตามความต้องการ ความจ าเป็น และตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา  

 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะยาว  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะและสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนา เพ่ือรองรับภารกิจของสถานศึกษาและสักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร   
เขต 1 มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งค่าตอบแทน เส้นทางความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ  ปรับเปลี่ยนบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นครูมือ
อาชีพ มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอบรมข้าราชการครู  มีการ
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จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมประวัติของข้าราชการครูในด้านต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน
ก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินการ 
3.1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
3.2. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และครบวงจร โดย
ค านึงถึงสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3.3. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่
เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

3.4. ส่งเสริมและสนับสนุนใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (ID PLAN)  

3.5. ส่งเสริมและสนับสนุนใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
ตนเองด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)  

3.6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ ทักษะด้าน 
Digital Literacy , Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่สาม 

3.7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเองผ่ายระบบ Online และระบบ Face To Face Training 
3.8. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

อย่างต่อเนื่องทั้งระบบ 
3.9. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มี
การพัฒนาเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิวิญญาณความเป็นครู 

3.10. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทที่มีต่อ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

3.11 มีการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
จากการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ปรากฏผล  ดังนี้ 
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีแผนพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็น สามารถน ามาใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถน าผลที่ได้รับจากการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Online  และแบบ Face To Face Training  ตลอดจนสามารถใช้
วุฒิบัตรที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)  

5.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นตามโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก าหนดในทุกระดับ ได้แก่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ 

6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้จัดกิจกรรม เพื่อมอบโล่รางวัล
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อยู่เสมอ 

 

4. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ด าเนินการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสายอาชีพของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนในสายงานได้อย่างเหมาะสม  โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1 สร้างการรับรู้และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ถึง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถตั้งเป้าหมาย และด าเนินไปอย่างเหมาะสม 

4.2 ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด พร้อมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้ 

 - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน  2552 
 - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
 - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 
 - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 
- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
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- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง จัดส่งเอกสาร 
ผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานอื่น ๆ  
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ในวาระต่าง ๆ  
  ผลการด าเนินงาน 
  1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ยื่นเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามต าแหน่งและสายงานของตนเอง ได้รับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นตามต าแหน่งและสายงานของตนเอง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ 
(ก.ค.ศ) 

 
วิทยฐานะ 

จ านวน 
(ราย) 

ผ่าน  
(ราย) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ (ราย) 

สพป.ยส.1 กศจ.ยโสธร ก.ค.ศ. 

ว17/2552 
ช านาญการ 18 10 2 6 - 
ช านาญการพิเศษ 3 - - 3  
เชี่ยวชาญ 1 - - - 1 

ว21/2560 
ช านาญการ 4 1 - 3  
ช านาญการพิเศษ  - - - - 
เชี่ยวชาญ 1 - - - 1 

 
  2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้มีการปฐมนิเทศข้าราชการครู 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน  70 ราย  เพื่อให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถยื่นเอกสารผลงาน
เพ่ือเสนอขอรับรางวัลดีเด่น ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก  ดังนี้ 
  3.1 รางวัลผู้ทรงคุณค่าในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จ านวน  1   ราย 
  3.2 รางวัลครูดีของแผ่นดิน จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน       จ านวน  137 ราย 
  3.3 รางวัลครูดีในดวงใจ  ระดับชาติ   จ านวน  1  ราย 
  3.4 รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับชาติ   จ านวน  4  ราย 
  3.5 รางวัลคุรุสดุด ี     จ านวน  5  ราย 
  3.7 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ    จ านวน  1  ราย 
  3.8 รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน   จ านวน  1  รางวัล 
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วันทีจ่ดัประชุม
จ ำนวน

โรงเรียน
สถำนทีจ่ดัประชุม

1 ยศบดนิทร์ 24 มถิุนายน 2564 12 รร.บา้นเดิด

2 วังคู่ฟ้ำ 7 กรกฎาคม 2564 9 รร.บา้นฟ้าหว่น

3 พลังน  ำใส 7 กรกฎาคม 2564 12 รร.บา้นต้ิว(คุรุราษฎร์สงเคราะห)์

4 ไตรมิตรสัมพันธ์ 16 กรกฎาคม 2564 12 หอประชุมศรีส าราญ สพป.ยโสธร เขต 1

5 เจำ้เสดจ็ 22 กรกฏาคม 2564 12 รร.บา้นนาสะไมย์

โครงกำรประชุมชี แจง้แนวทำงกำรขอมีและเลื่อวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรประเมินแนวใหม่ วPA

ส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1

เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ

  3.9 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)  จ านวน  4  รางวัล 
  4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้จัดประชุมอบรมให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
  4.1 จัดท าหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“ศูนย์การเรียนรู้  สู่วิถีพอเพียง  (อบรมออนไลน์)  ผู้เข้าประชุม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน  ๑๕ โรงเรียน  จ านวน  ๕๐ คน 

4.3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและโครงการโรงเรียน
สุจริต (อบรมออนไลน์) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖5   ณ ห้องประชุมศรีสุนทร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต ๑   ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดอ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
จ านวน  ๑๐๐ คน 

4.4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและโครงการโรงเรียน
สุจริต (อบรมออนไลน์) รุ่นที่ ๒ วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖5   ณ ห้องประชุมศรีสุนทร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร    เขต ๑   ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดอ าเภอมหาชนะชัย  อ าเภอค้อวัง   
จ านวน  ๑๐๐ คน 
        4.๔. การอบรมพัฒนาเครือข่ายหลักสูตรอารยเกษตรสู่สถานศึกษาน าร่องโครงการพระราชทาน  
อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด  ณ ห้องอมราวดี ๑ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร   ผู้เข้าอบรมเป็นสถานศึกษาน าร่องโครงการ     
อารยเกษตรฯ  จ านวน  ๕  โรงเรียน  โรงเรียนละ ๑๐  คน  รวมจ านวน  ๕๐ คน 

4.๕. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ (อบรมออนไลน์)  ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน ๑๐๐ คน วันที่ ๒๒ 
เมษายน  ๒๕๖๕ 

4.๖.จัดอบรมข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA  ทุกเครือข่ายทั้ง ๑๘ เครือข่าย   
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4.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

- แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการ
พัฒนาตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ใน
รูปแบบออนไลน์กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ านวน  37   ราย 
  - โครงการ  : โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์งานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
๑ คน  ครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพ จ านวน  ๕ คน/เขตพ้ืนที่การศึกษา  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๔ - 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕    ผู้จัดอบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฎรอ้ยเอ็ด   

- โครงการ  : การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๕  ณ โรงแรมเจริญขอนแก่น   ผู้จัดอบรม : สพฐ. 
 

วันทีจั่ดประชุม
จ ำนวน

โรงเรียน
สถำนทีจั่ดประชุม

6 พระธำตกูุ่จำน 29 กรกฏาคม 2564 9 รร.บา้นนาเวียงค าศิริ

7 วำรีรำชเดช 2 สิงหาคม 2564 12 รร.บา้นทุ่งแต้

8 3 สิงหาคม 2564 38 รร.ชุมชนบา้นส าโรง

9 11 ตุลาคม 2564 5 รร.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

10 เขือ่งค ำขุมเงิน 14 ตุลาคม 2564 10 รร.บา้นขุมเงิน

11 จตสุัมพันธ์ 15 ตุลาคม 2564 12 รร.บา้นมะพริกดู่โพนสิม

12 20 ตุลาคม 2564 21 รร.ค้อวังวิทยาคม

13 วังคู่ฟ้ำ 22 พฤศจกิายน 2564 9 รร.ค้อวังวิทยาคม

14 พลังน  ำใส 23-24 พฤศจกิายน 2564 12 รร.บา้นต้ิว(คุรุราษฎร์สงเคราะห)์

15 แก้วบรูพำ 25 พฤศจกิายน 2564 9 รร.อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)

16 วำรีรำชเดช 7 ธันวาคม  2564 12 หอประชุมศรีส าราญ สพป.ยโสธร เขต 1

17 หวัเมืองพระเสำร์ 9 ธันวาคม 2564 11 รร.พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

18 อรุณประเสริฐ 16 ธันวาคม 2564 11 หอประชุมศรีส าราญ สพป.ยโสธร เขต 1

19 ลุมพุก 17 ธันวาคม 2564 9 รร.อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)

สมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอค้อวัง

เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ

สมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอมหำชนะชัย

โรงเรียนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 

(1 ช่วย 3)  รร.อนุบำลลุมพุกฯ
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-โครงการ  : การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่การสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง
พระราชทานอารยเกษตร  สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่ง
น้ าใจและความหวัง” รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๕  ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดา 
กรุงเทพมหานคร   ผู้จัดอบรม : สพฐ. 

- โครงการ  : 12 เดือน Webinar  เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต   
ผู้เข้าอบรม จ านวน  ๕  คน ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์  ๒ คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ และ
ครูผู้สอน  ๒ คน  รวม  ๕ คน/เขตพ้ืนที่การศึกษา   ผู้จัดอบรม : สพฐ. 

- โครงการ  : อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ผ่านการหนุนน าอย่างต่อเนื่อง 
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(STEM Education and Digital Technology) ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 444 คน ในวันที่  
20 มิถุนายน 2565    ผู้จัดอบรม : สพฐ. 

- ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดนวัตกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 20 คน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
ผู้จัดอบรม : กรมอนามัยที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  วันที่ ๒๖ – ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์ 
๑ คน และ ครูผู้สอน ๑ คน/เขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้จัดอบรม : สพฐ. 

5.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ก าหนดให้มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีนโยบายแผนงานโครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระบบงานและบรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและให้บริหารแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการ จัดสวัสดิการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเหมาะสอดคล้องกับความต้องการ 

เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

ครั้ง ราย 
1. การบันทึกข้อมูลเลื่อนเงินเดือนในทะเบียนประวัติข้าราชการครู บุคลากรทาง 

การศึกษา ตามมาตรา 38ค(2) และลูกจ้างประจ า 
1 1,250 

2. บันทึกข้อมูลการย้ายในทะเบียนประวัติ 7 77 
3. บันทึกข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะในทะเบียนประวัติ 6 11 
4. บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ฯลฯ ในทะเบียนประวัติ 2 2 
5. บึกทึกข้อมูลการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 5 5 
6. การจัดท าบัตรประจ าตัว ข้าราชการ บ านาญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 166 166 
7. การบริการให้ยืม ก.พ.7 , ก.ค.ศ. 16 544 544 
8. การลงข้อมูลในระบบ HRMS 19 1,345 
9. การลงข้อมูลในระบบการจ่ายตรงเงินเดือน 19 1,345 
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6. ดา้นการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เป็นคณะกลั่นกรองการท างาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามอ านาจ หนา้ที่ของ กศจ. และ
รวมปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ กศจ. และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยหาความร่วมมือในการท างาน การประสานการด าเนินงานในการ
บริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ข้อมูลต่างๆ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกต าแหน่ง ให้เป็นไปดว้ยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้  

6.๑ กรณีเม่ือมีต าแหน่งว่างลงทุกกรณี ให้ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด หากเปน็ต าแหน่งว่างที่สามารถด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ด าเนินการประสานและแจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เพ่ือด าเนินการสรรหาและบรรจุ
แตง่ตั้ง โดยเร็ว  

6.๒ ก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินงาน ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในการด าเนินงาน ร่วมกับ กศจ. และ 
อกศจ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ให้เป็นไปดว้ยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสถานศึกษา  

6.3 สนับสนุนและจัดส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน ในการด าเนินการสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือก การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.ยโสธร ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม  

6.4 ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานรวมกับ กศจ. และ อกศจ. ตามท่ี กศจ. มอบหมาย  
ผลการด าเนินงาน  
1. ในการเสนอขอใช้อัตราต าแหน่งว่างที่สามารถด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ อกศจ. และ กศจ. 
ตามล าดับ ส่งผลให้สามารถด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรได้ตามอัตราต าแหน่งว่างและตามกรอบอัตราก าลัง
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และทันตามปฏิทินการด าเนินงาน 

2. เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับ กศจ. และ อกศจ. ตามท่ี กศจ. มอบหมาย เช่นการ
ประชุมคณะท างานร่วมกันระหว่าง ศธจ. และ สพท. ต่างๆ การเสนอชื่อคณะกรรมการเพ่ือร่วมเป็น คณะกรรมการ 
คณะท างานของ ศธจ.ยโสธร ในการด าเนินการต่าง ๆ ท าให้การท างานมีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพที่ดี  

3. เกิดความร่วมมือกันมากข้ึน ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่กับศึกษาธิการจังหวัด เช่น สนับสนุนและจัดส่ง
บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในการด าเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การสรรหาและบรรจุ
แตง่ตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.ยโสธร ทุกครั้ง ซึ่งส่งผลให้การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ดังนี้  

๑) บรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหนงครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์   
ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว.14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563และ ที่0206.6/ว14 ลงวันที่ 30 มิถุนายน2565 

๒) บรรจุและแต่งตั้งผู้ไดร้ับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหนงครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. 0206.6/ว.16 ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน 2557 

3) การจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ คณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ  
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4) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

 

7. ดา้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การด าเนินงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  
7.1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการทุกต าแหน่ง ตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส่วนราชการก าหนด  

7.2 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ ทุกต าแหน่ง โดยยึด
หลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการตามต าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

7.3 ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ใน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และน าเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
การใหร้างวัลจูงใจ การใหอ้อกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการว่าด้วยการนั้น  

ผลการด าเนินงาน  
๑. บุคลากรในทุกต าแหน่งและทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร   เขต ๑ 

มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีส่งผลให้ ไดเ้ลื่อนขั้น
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือสั่งการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่         
ศธ 04009/ว1075  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565 “การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )” 

1.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 1,167 ราย ไม่ได้เลื่อนเนื่องจากบรรจุใหม่ 27 ราย และ ผลการประเมินต่ า 1 ราย รวม 1,195 ราย 

1.2 เลื่อนขั้นเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) จ านวน 44 ราย 
1.3 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน 45 ราย 

๒. บุคลากรในทุกต าแหน่งและทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร   เขต ๑ 
น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และน าเปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง การบริหารงานบุคคล 
อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ  

 

8. ดา้นการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีความตระหนักและ ให้ความส าคัญในการส่งเสริม

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยมีแนวทาง ดังนี้  
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8.1 จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๑ ใน ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

8.2 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกจิตส านึก ยกระดับจิตใจของบุคลากรให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักศาสนาที่ตนยึดถือ  

8.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร เสริมสร้างความมีวินัย ต่อตนเอง มีความ
ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบ วินัย และเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

8.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่บุคลากรในสังกัด ในรูปแบบจดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์ ที่มีลักษณะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีส าหรับหน่วยงาน เพ่ือบุคลากรในสังกัด
จะได้ระมัดระวังในการกระท ามิให้ผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน  
๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ทุกคน ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริต

รวมกัน ไดแ้ก่ เข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กลา่วค าปฏิญาณเขตสุจริต รอ้งเพลง
สรรเสริญพระบารมี รอ้งเพลงสดุดีจอมราชา จนเป็นกิจนิสัย และกิจวัตรประจ าวัน อย่างต่อเนื่อง  

๒. บุคลากรในส านักงานมีจริยธรรมที่ดีมีการรักษาระเบียบวินัย มีสวนรวมในองค์กรและ มีความสัมพันธ์ที่ดีให้
ต่อกันและกันในหน่วยงาน  

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยึดถือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ การปฏิบัติตน
รวมกัน  

๔. จากการเสริมสร้างการเป็นขา้ราชการที่ดี ไมท่ าผิดวินัยให้กับบุคลากรในส านักงานเขต โรงเรียนในสังกัด 
โดยให้ความรู้กับครูและบุคลากรตามสถานศึกษาตางๆ เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระท าผิดวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการป้องกันทุจริตในสอบแข่งขันฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564 ( 19 มกราคม  2565) ท าให้จ านวนผู้กระท าผิดลดลง 
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คณะผู้จัดท า 
 

1. นายพิทยา  นามบุญลือ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
2. นางธาราทิพย์  คุณวุฒิ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นางสุภชาดา  หาญจังสิทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. นางสาวรรณพรรน  บุญทัน นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการพิเศษ 
5. นางฑิชคัมย์พร  กองค า  นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการพิเศษ 
6. นางขวัญใจ  น าภา  นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ 
7. นางณีรนุช  เยื่อใย  นักทรพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ 
8. นายอัษฎางค์  ศรีอรห์  นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ 
9. นางสาวศุภรัตนดา  นามศรี นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ 
10. นางสาวดารุณี  โคโตสี  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ช านาญงาน 
11. นางสาววราภรณ์  ดวงตา เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน  
12. นายปริพัตร  จันทร์อ่อน พนักงานราชการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
13. นางสาวพรรณฤดี ผลาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  


