
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 | สพป.มหาสารคาม เขต ๓ 1 
 

คํานํา 

 

 รายงานผลการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562  ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล  จํานวน 5 ดาน  ประกอบดวย  ดานการวางแผนอัตรากําลังคน  ดาน

การบรรจุและแตงตั้ง  ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานการเสริมสรางขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติ

และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งมีผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปตามทิศทางและ

แนวโนมท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  คาดหวังอยางมีประสิทธิภาพ

และคุมคาในการลงทุนพัฒนาทรัพยากรขององคกร 
 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทํารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ให

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังวาเอกสารนี้จะเปนขอมูลในการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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บทที่  1 

สภาพทั่วไป 

 

 ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จัด ต้ังขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี  18  มกราคม  2551 โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี  4  กุมภาพันธ์  2551  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ.2553  ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้า ท่ีของส านัก ง าน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาตามกฎหมายว่ า ด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ท่ีต้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3  ต้ังอยู่เลขท่ี 354 หมู่ท่ี 2  ถนนศรีโกสุม 
ต าบลหัวขวาง  อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต้ังอยู่บนท่ีราบสูงโคราชเป็นพื้นท่ีกึ่งกลางภาคอีสาน
หรือเรียกว่าสะดืออีสาน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคามห่างจากตัวจังหวัด 28 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบ 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเชียงยืน อ าเภอกุดรัง 
และอ าเภอช่ืนชม  

 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ีตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี อ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ  
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของ ท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ  จัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  ส่วน

ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานศึกษาประกอบการ และสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต พื้นท่ีการศึกษา  
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ด้าน

การศึกษา  
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย 

 

นอกจากมี หน้ า ท่ี ด า เ นิน ก าร ให้ เ ป็ น ไ ปตามพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริห า รร าชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 แล้วยังมีอ านาจ หน้าท่ีในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มี ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบใน
การพิจารณาแบ่งส่วนราชการ ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในรูปแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 12 ศูนย์ ประกอบด้วย 
 1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี 
 2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก 
 3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ 
 4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง 
 5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี 
 6. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา 
 7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า 
 8. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง 
 9. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน 
 10. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาช่ืนชม 
 11. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก 
 12. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง 
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โครงสร้างการบริหาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด

ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าท่ีด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่ง
แบ่งส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น 9 กลุ่มงาน 1 หน่วย ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการตดิตาม ประเมินผล  
และนิเทษการศกึษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 3 

 

สถานศึกษา 145 โรงเรียน 
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ท าเนียบผูบ้ริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
1. นายขวัญเรือน  แสบงบาล   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
2. นายสิทธิชัย  สมเดช     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
1. นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2. นายอภิรักษ์  มูลสาร      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นางวิไลวรรณ์  ชินกร    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
4. นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง   ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
       การจัดการศึกษา 
6. นางมะลิวรรณ  ไตรสรลักษณ์   ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
7. นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ   ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
       สารสนเทศและการส่ือสาร 
8. นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม   ปฏิบัตหน้าท่ี  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. นายสุธี  แสงปัดสา    ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
10. นางธัญญารัตน์  พิมพ์พาภรณ์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ณ 10 มิถุนายน 2562 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนต าแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ท่ี ต าแหน่งและสายงานการปฏิบัตหน้าท่ี จ านวน 
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

1 
1 

12 
26 
1 

20 
รวมทั้งสิ้น 61 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนต าแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ี ต าแหน่งและสายงานการปฏิบัตหน้าท่ี จ านวน 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครู 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 
บุคลากรวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ธุรการโรงเรียน 
พี่เล้ียงเด็กพิการ 
นักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
นักการภารโรง 

131 
2 

985 
26 
48 
14 
19 
6 

145 
37 
96 
29 

รวมทั้งสิ้น 1,538 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 โรง 
2. จ านวนนักเรียน            17,676 คน 
3. โรงเรียนขนาดเล็ก           97 โรง 
4. โรงเรียนขนาดกลาง          46 โรง 
5. โรงเรียนขนาดใหญ่            1 โรง 
6. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ           1 โรง 
   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามอ าเภอ 

ท่ี อ าเภอ 
จ านวน/ขนาดโรงเรียน(โรง) ประเภท 

หมายเหต ุจ านวน ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ขนาด
ใหญ่พิเศษ 

ประถม ขยาย 
โอกาส 

1 โกสุมพิสัย 73 49 23 - 1* 57 16 *ศรีโกสุมวิทยา
มิตรภาพท่ี 209 

2 เชียงยืน 37 26 10 1- - 30 7 *บ้านเชียงยืน 

3 กุดรัง 23 15 8 - - 19 4  
4 ช่ืนชม 12 7 5 - - 8 4  

รวม 145 97 46 1 1 114 31  
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนแยกช้ัน เพศ ห้องเรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 90 82 172 20 
อนุบาล 2 820 759 1,579 145 
อนุบาล 3 910 835 1,745 148 

รวมระดับก่อนประถม 1,820 1,676 3,496 313 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,044 1,008 2,052 153 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,079 1,029 2,108 154 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,042 955 1,997 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,057 942 1,999 151 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,079 1,012 2,091 150 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,069 996 2,065 153 

รวมระดับประถมศึกษา 6,370 5,942 12,312 913 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 337 259 596 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 651 280 631 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 350 291 641 34 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,038 830 1,868 102 
รวมทั้งสิ้น 9,228 8,448 17,676 1,328 
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บทที่ 2 
ทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 จากนโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และ
ยุทธศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้น ามาก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานบุคคล 
 บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เก่ง ดี มีคุณธรรม           
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยง 
 

พันธกิจด้านการบริหารงานบุคคล 
 1. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัยและทันเวลา 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ และ ด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

เป้าประสงค์หลัก 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะตรงตามสายงานและ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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มาตรการ 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูแบบท่ี
หลากหลาย เช่น 
  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Bases on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
  2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ส่งเสรมิการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการขับเคล่ือนกลยุทธ์ท่ี 
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2562 รองรับภารกิจตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์แผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560- 2579) อีกท้ังยังสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานในจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาตรฐาน
ส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา แนวคิดและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีแนวทางในการด าเนินการ 
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้าน การ
รักษาไว้ ๕) ด้านการใช้ประโชยน์ ดังนี้ 

 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการวางแผนอัตรา ก าลังคนใน

สถานศึกษา และในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับ ความต้องการ
อัตราก าลัง เพื่อจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน และใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ี เปล่ียนแปลง 
  1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง เพื่อให้การบริหารอัตราก าลัง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส 
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 2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคล
โดยยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม  
เขต 3  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3 
  2.2 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างช่ัวคราว พนักง าน
ราชการ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงหรือการสูญเลียก าลังคน 
  2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถและหลากหลาย
เพื่อให้สามารถเลือกผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
  2.4 มีองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ท่ีใซ้ในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 
 

 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการวางแผนบุคลากร เตรียม
ความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลลัมฤทธิ์สูง พัฒนา ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561 - 2580 ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความ จ าเป็นและ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 
  3.2 น าระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงาน พัฒนา
บุคคล ( Human Resource Development System : HRDS ) 
  3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง มี
คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น (TEPE Online) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) การเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง ( Active Learning ) การพัฒนาครูท้ังระบบท่ีเช่ือมโยงกับการเล่ือนวิทยฐานะ เป็น
ด้น 
  3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล ( E-IDP) 
  3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดท่ีมีต่อการพัฒนา 
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 4. ด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการสร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ พนักงาน
ราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเวลาท่ีก าหนด 
  4.2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากรท่ีมี ผลงานดีเด่น 
เพื่อเสริมสร้างความรัก  ความผูกพัน  ระหว่างบุคลากรกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
  4.3 ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  4.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1 ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ หน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  5.2 ก าหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ตามประเพณี  วัฒนธรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม          
การปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์และความ
สามัคคี  ท่ีดีของบุคลากร 
 นอกจากการขับเคล่ือนการด าเนินการตามกรอบภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 
ด้าน แล้ว  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ยังได้ด าเนินการเช่ือมโยงการ 
ขับเคล่ือนการด าเนินด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบรรจุไว้ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการ สอนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   โดยมีโครงการท่ี
ด าเนินการตามนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ดังนี้ 
 1. โครงการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและ พื้นท่ีปฏิบัติงาน
เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
 2. โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพประชาคมอาเซียน 
 3. โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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 โครงการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : งานบริหารจัดการตามภารกิจ (ด้านวิชาการ บริหาร
ท่ัวไป งบประมาณและบริหารงานบุคคล) ซึ่งมีกิจกรรมในการบริหารจัดการ จ านวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 
  1. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค เพื่อนเล่ือนและแต่งต้ัง ให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น กรณีต าแหน่งว่าง 
  2. การคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.การคัดเลือกพนักงานราชการ/บุคลากรวิทยาศาสตร์และลูกจ้างช่ัวคราวใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
  5. การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
ลูกจ้างประจ าและเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  6. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา การรั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  7. การประเมินวิทยฐานะ 
  8. การจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
  9. การจัดกิจกรรมมุทิตาจิต/ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ขันเคล่ือนการด าเนินงานตาม
กรอบภารกิจและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เช่ืองโยการขับเคล่ือนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี
โครงการรองรับ ได้แก่ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ี
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online และด าเนินงานตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน  2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  3) 
ด้านการพัฒนาบุคลากร             4) ด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ  5) ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีผลการด าเนินงานการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
 1.1. การจัดท าแผนอัตราก าลังอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายเพื่อแก้ปัญหาและความต้องการ ตามความจ าเป็นของ 
สถานศึกษา โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

การด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 1 ปี 

(ปีการศึกษา 2562) 
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและของส านักงาน เขตพื้นท่ี การศึกษา
ท้ัง   

ด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ประกอบด้วย 
2.1  จัดท าข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
2.2  ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร 
2.3  ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่ง ผู้สอน 
2.4  ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว (ครูวิกฤต บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

 2.5. ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครูที่ขาด) 
 

3. คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา น าข้อมูลดังกล่าวมา วิเคราะห์
และจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะ 1 ปี ( ปีการศึกษา 2562 ) 
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ผลการด าเนินงาน 
จากการท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล อัตราก าลัง เพื่อก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และน าข้อมูลไป
จัดท า แผนอัตราก าลัง ระยะ 1 ปี (ปีการศึกษา 2562) โดยมีผลการด าเนินการด้านวางแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 

 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีสภาพปริมาณงานและ
อัตราก าลัง ครู ต ่ากว่าเกณฑ์จ านวน 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.93 สภาพปริมาณงานและอัตราก าลัง
ครู เกินเกณฑ์ จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.27 สภาพปริมาณงานและอัตราก าลังครู พอดีเกณฑ์ 
จ านวน 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.79 อัตราก าลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 1,087 อัตรา แยก
เป็นผู้บริหาร สถานศึกษา 145 อัตรา รองผู้บริหารสถานศึกษา 7  อัตรา ครูผู้สอน 1,239 อัตรา คิดเป็น
อัตราก าลังในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาขาดเกณฑ์ จ านวน  30 อัตรา รองผู้บริหารสถานศึกษาขาดเกณฑ์ 
จ านวน 7 อัตรา ครูผู้สอนเกินเกณฑ์ 197 อัตรา อัตราก าลังในภาพรวมต่ าเกณฑ์ท้ังหมด 195 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 11.74 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีครูเกษียณอายุราชการ        
ปี 2562  จ านวน 104 อัตรา  ครูไปช่วยราชการ  1  อัตรา ครูมาช่วยราชการ  1  อัตรา พนักงานราชการ 
(ครูผู้สอน) 26 อัตรา ลูกจ้างช่ัวคราวผู้สอน  43  อัตรา สภาพอัตราก าลังหลังเกษียณ ขาดเกณฑ์ 30 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ  28.84   
 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีจ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 120 อัตรา ดังนี้ 
   - ศึกษานิเทศ  จ านวน  1 อัตรา 
  - ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  13 อัตรา 
  - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  2 อัตรา 
  - ครูผู้สอน จ านวน  104 อัตรา  
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 1.2. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง ช่ัวคราว สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

การด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาเกล่ียอัตราก าลัง 

   2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงาน ราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงาน ราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงาน ราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาเกล่ียอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

               5. สรุปผลการพิจารณาเกล่ียอัตราก าลัง 
               6. แจ้งสถานศึกษาและกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการเกล่ียอัตราก าลัง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้
 

1. เกล่ียอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  1   อัตรา ดังนี้ 

 

ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 
1 บ้านแฝกโนนส าราญ 1 ตัดโอนจากอัตราว่าง 
   ผลการเกษียณปี 60 
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2. เกล่ียอัตราก าลังลูกจ้างช่ัวคราวครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 14 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 

1 บ้านม่วงน้อย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

2 บ้านโคกกลาง 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

3 บ้านหนองสระพงัโนนสะอาด 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

4 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

5 บ้านหนองแวง 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

6 บ้านทิพโสต 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

7 บ้านไพศาล (ล้ีลอยอุทิศ) 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

8 บ้านจอมทอง 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

9 บ้านเข็งมิตภาพที่ 139 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

10 ดอนกลางนุกูลวิทย์ 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

11 บ้านแห่เหนือ 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

12 บ้านเหล่าหนองแคน 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

13 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

14 บ้านหนองนาไร่เดียว 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 
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3. เกล่ียอัตราก าลังพนักงานราชการ/ครูวิกฤติ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สถานศึกษาเดิม  
จ านวน   19  อัตรา ดังนี้ 

ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 

1 บ้านโนนราษีโคกล่าม/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

2 บ้านโนนเนาว์/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

3 บ้านทิพโสต/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

4 บ้านเลิงบัว/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

5 บ้านดอนจ าปาดอนสวรรณ์/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

6 บ้านยางใหญ่/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

7 หนองหอยน้ าจ้อยคุรุราฎร์รังสรรค์/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

8 บ้านบะหลวงหนองแวง/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

9 บ้านเหล่าโพธิ์/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

10 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

11 บ้านเหล่าหนองแคน/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

12 บ้านหนองแวง/อ.เชียงยืน 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

13 บ้านโคกข่า/อ.เชียงยืน 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

14 ไทยรัฐวิทยา17 (บ้านมะโม)/อ.เชียงยืน 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

15 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์/อ.เชียงยืน 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

16 บ้านนาโพธิ์/อ.กุดรงั 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

17 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว/อ.กุดรัง 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

18 บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม/อ.กุดรงั 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 

19 บ้านโนนทัน/อ.ช่ืนชม 1 จัดสรรคืนให้ท่ีเดิม 
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             4. เกล่ียอัตราก าลังลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งนักการภารโรงของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  จ านวน 10 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร จ านวน (อัตรา) หมายเหตุ 

1 ทันดู่เหนือ/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
2 บ้านท่าเด่ือ/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
3 บ้านดอนสันติ/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
4 บ้านเหล่าหนองแคน/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
5 บ้านคุยเชือก/อ.โกสุมพิสัย 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
6 บ้านโนนทัน/อ.ช่ืนชม 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
7 บ้านโคกกลางน้ าจ้ันจอมศรี/อ.ช่ืนชม 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
8 บ้านโนนศรีสวัสด์ิโนนสวรรค์/อ.เชียงยืน 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
9 บ้านบ่อแกบ่อทอง/อ.กุดรัง 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 

10 บ้านจอมทอง/อ.กุดกรัง 1 จัดสรรให้ท่ีเดิม 
 

           5. เกล่ียอัตราว่างต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จ านวน 6  อัตรา ดังนี้ 

 
 

           6. เกล่ียอัตราว่างต าแหน่งครูฯ เกษียณอายุราชการ ท่ีได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 7  อัตรา ดังนี้ 

ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร จ านวน(อัตรา) หมายเหตุ 
1 บ้านสังข์ทอง /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
2 หนองโกวิทยกิจ /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
3 บ้านโนนเมืองสองคอน /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
4 บ้านดอนสันติ /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
5 บ้าจานโนนสูง /อ.เชียงยืน 1 ได้รับจัดสรรคืน 
6 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ /อ.กุดรัง 1 ได้รับจัดสรรคืน 
7 บ้านหนองกุง /อ.ช่ืนชม 1 ได้รับจัดสรรคืน 

 

 

ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 
(อัตรา) หมายเหตุ 

1 บ้านแห่บริหารวิทย์ /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
2 บ้านแก้งขิงแคง /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
3 บ้านหนองกุงวนัดีประชาสรรค์ /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
4 รองผอ. /ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 /อ.โกสุมพิสัย 1 ได้รับจัดสรรคืน 
5 บ้านเชียงยืน /อ.เชียงยืน 1 ได้รับจัดสรรคืน 
6 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว /อ.กุดรัง 1 ได้รับจัดสรรคืน 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีสภาพอัตราก าลังของสถานศึกษา       
ท่ีมีอัตราก าลังครูต ่ากว่าเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (นับรวมอัตราเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ  2559-
2562 ท่ีต้องเกล่ียให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น จ านวน 22 อัตรา จ านวน  18 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 12.41 ในการบริหารอัตราก าลังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ได้ใช้
ข้อมูลอัตราก าลังโดยไม่นับอัตราเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559-2562 จ านวน 989 อัตรา ท่ี
ต้องเกล่ียให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ท าให้สภาพอัตราก าลังของสถานศึกษาหลังจัดสรรคืน 
เกษียณอายุราชการต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 66 โรงเรียน รวม 22 อัตรา (นับรวมกรณียุบ 
รวม เลิก จ านวน 1 โรง) คิดเป็นร้อยละ 45.51 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 บริหาร อัตราก าลังโดยการเกล่ียอัตราท่ีได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เกล่ียอัตราก าลังครู
โดยการตัด โอนกรณีเรียนรวม เลิก สถานศึกษา ท่ีมีคนครองและอัตราว่างไปก าหนดในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลัง
ครูต ่ากว่า เกณฑ์ จัดสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างช่ัวคราว (ครูผู้สอน) ให้สถานศึกษาท่ีมีปัญหาการขาด
แคลนได้ จ านวน 71 โรงเรียน(นับรวมกรณียุบ รวม เลิก จ านวน 1 โรง) รวม 71 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
48.96 ต ่ากว่า เกณฑ์สุทธิ 66 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.51 จึงมีสถานศึกษา ท่ีมีปัญหาอัตราก าลังครูต ่า
กว่าเกณฑ์ลดลง จ านวน 45 โรงเรียน 62 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 42.75 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 บริหารอัตราก าลังโดยการเกล่ียอัตรา
ท่ี ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ เกล่ียอัตราก าลังครูโดยการตัดโอนกรณีเรียนรวม เลิก 
สถานศึกษา ท่ีมีคนครองและอัตราว่างไปก าหนดในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลังครูต ่ากว่าเกณฑ์ จัดสรรพนักงาน
ราชการและอัตรา จ้างช่ัวคราว (ครูผู้สอน) ให้สถานศึกษาท่ีมีปัญหาการขาดแคลน จึงมีสถานศึกษาท่ีมีปัญหา
การขาดแคลน อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 บรรลุเป้าหมาย ท้ังนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อจ ากัด จุดท่ีควร พัฒนาและข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ 

 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังครู 
 1. การรับย้ายมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนท าให้ใช้เวลานาน เนื่องจากต้องพิจารณา 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ 
 2. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการย้ายจึง
ขอย้าย กลับภูมิล าเนา 
 3. เงื่อนไขของ คปร. ในการจัดสรรอัตราคืนให้สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน 

          4. มีอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของแต่ละปี ท่ีไม่สามารถน าไปบริหารจัดการได้ 
และคงค้างอยู่ใน จ. 18 ซึ่งต้องน ามาค านวณอัตราก าลังครูตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
1. นโยบายจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิ่มจ านวนอัตราต าแหน่งข้าราชการตามจ านวน 

ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
           2. ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
และเพิ่มภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากข้ึน 
           3. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง ครูทดแทนต าแหน่งว่าง ใช้เวลานานเนื่องจากมีแนวปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด าเนินงานมากเกินไป 
          4. การรับย้าย/รับโอนในบางต าแหน่ง ก.ค.ศ.ยังไม่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการ ได้เอง จะต้อง ส่ง
เรื่องให้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

5. การเกล่ียอัตราก าลังในโรงเรียนเกินเกณฑ์ท่ีต้ังอยู่ในเขตเมืองไม่ได้เนื่องจากไม่มีคนประสงค์ ย้าย
ออก จะต้องรอจนกว่าจะมีต าแหน่งว่างจึงจะสามารถเกล่ียได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ให้ความส าคัญกับแผนอัตราก าลังท่ีมีอยู่ โดยน าไปแผนไปใช้แกไขปัญหาการขาดแคลนครูให้เกิด 
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. พัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. ปรับปรุงแกไขระเบียบหลักเกณฑ์ท่ียุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการบริหารงาน
บุคคล ให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
                1. บริหารอัตราก าลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกล่ียอัตราก าลังครูจากโรงเรียน
ท่ีมีครู เกินเกณฑ์ ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีครูต ่ากว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนท่ีมีครูครบตามเกณฑ์ และครูต ่า
กว่า เกณฑ์น้อยกว่าไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีครูต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีมีร้อยละความขาดแคลนหลังการตัดโอน
มากกว่า เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มีสภาพอัตราก าลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้ 
 2.ด าเนินการเกล่ียอัตราก าลังครูกรณีต าแหน่งว่างในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ทันทีท่ี
มี ต าแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนต าแหน่งท่ีว่างดังกล่าวไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีร้อยละความขาดแคลน 
อัตราก าลังมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก และในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 
และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อน าไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและ 
ขาดแคลน 
 3. เกล่ียอัตราก าลังครูกรณีท่ีมีคนครอง 
 1. ข้าราชการครูในสังกัด จะด าเนินการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว 
ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลังครูต ่ากว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้มาตรการจูงใจ 
เช่น ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน 
 2.ข้าราชการครูจากต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมาช่วยราชการ หากโรงเรียนด้นสังกัดมี 
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ จะด าเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานด้นสังกัดเพื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตรา 
เงินเดือนตามตัวมาก าหนดใหม่ในโรงเรียนท่ีมีอัตราก าลังครูต ่ากว่าเกณฑ์ 
  3. รวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน บริหารงานในลักษณะกลุ่ม
โรงเรียนโดย ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดอัตราก าลังและการบริหารจัดการใน
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ภารกิจ การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะช่วยลดปัญหาความขาด
แคลน อัตราก าลังครูได้ระดับหนึ่ง 
  4. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อน าไปจัดสรรให้กับโรง เรียนท่ีประสบ
ปัญหา ความขาดแคลนอัตราก าลังครู และบรรจุครูท่ีจบสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลนซึ่ง
ต้ังอยู่ใน พื้นท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 
  5. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  3ปี เพื่อบรรจุและ
แต่งต้ัง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและขาดแคลน 
  6. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างช่ัวคราวครูรายเดือน เพื่อน าไปจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดท่ีมีร้อย
ละ ความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากมากไปหาน้อย 
  7.สนับสบุนและสงวนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการไว้ เพื่อบรรจุครูพันธ์ใหม่ หลักสูตร 5 
ปี หรือนักเรียนทุนโครงการต่างๆ 
  8.พัฒนาครูท่ีปฏิบัติการสอนให้ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการ 'ฟิกอบรม ท้ังนี้ เพื่อให้ผลสัมฤทธ
ทางการ เรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 

2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการสรรหา บรรจุ 

แต่งต้ัง ย้าย โอน เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สามารถสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

 2.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน รอบท่ี 1/2563 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนรอบท่ี 1 /2563 โดยด าเนินการตาม
ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

การด าเนินการ 
 1. ตรวจสอบต าแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน พร้อมข้อมูลอัตราก าลังและสาขาวิชาเอก 
ของแต่ละสถานศึกษา 
 2. ตรวจสอบปฏิทินการยื่นค าร้องขอย้ายและประชาสัมพันธ์การยื่นค าร้องขอย้ายตามปฏิทินท่ี
ก าหนด 
 3. ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังครูและสาขาวิชาเอกท่ีต้องการของแต่ละ
สถานศึกษา ณ สพป.มค.3 และเว็บไซต์ สพป.มค.3 ให้ข้าราชการครูทราบ 
 4. ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ระหว่างวันท่ี 8 - 28 มกราคม 2563 
 5. สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระบุสาขาวิชาเอกท่ีต้องการทดแทนตามความต้องการของสถานศึกษา
ส่งไปยัง สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ดังนี้ 
  1) ขออนุมัติเป็นหลักการในการส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอนไปต่างเขต
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พื้นท่ีการศึกษาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2) รวบรวมค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติ และ
แยกประเภทค าร้องขอย้าย 
 3) กรณีย้ายไปต่างเขต จัดส่งค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมความเห็นของ
กรรมการสถานศึกษา 
 6. แต่งต้ังคณะท างานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการย้าย ก่อนจัดส่ง
ข้อมูลไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด าเนินการต่อไป 
 7. สพป.มค.3 จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 
สพฐ. ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.มค. พิจารณา 
 8. สพป.มค.3 ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 9. ศธจ.เชิญ ผอ.สพป.มค.3 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจั ดท า
รายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ. 
 10. ศธจ. เสนอ อกศจ. /กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย 
 11. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าส่ังย้ายและแต่งต้ัง ตามมติ กศจ. 
 12. ส่งตัวผู้ได้รับการแต่งต้ังย้ายจากต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาและในเขตพื้นท่ีการศึกษา ไปรายงานตัว
ท่ีสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และรายงานต้นสังกัด
เดิมทราบ 
 13. จัดส่งค าส่ังย้ายแจ้งหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูมา
ด ารง ต าแหน่งว่าง โดยด าเนินการย้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการย้ายท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดตามการประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดไว้ ยึด
มั่นในการ ด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล จึงท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ด าเนินการ ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  รอบท่ี 1/2563 จ านวน 1 ครั้ง 
ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาย้ายกรณีปกติ จ านวน 45 ราย ย้ายกรณีพิเศษ 
จ านวน 2 ราย และย้ายเพื่อเกล่ียอัตราก าลังของสถานศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
จ านวน 3 ราย รวมผู้ท่ีได้รับการพิจารณาย้ายจ านวนท้ังส้ิน 50 ราย 
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ปัญหา อุปสรรค 
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู บางรายการยากต่อการพิจารณาของคณะท างาน/คณะกรรมการ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรระบุเอกสารหลักฐานในกรอบการพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเด็นของตัวชี้วัดให้

ชัดเจน 
 
 2.2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี ้
 

การด าเนินการ 
 1. ตรวจสอบต าแหน่งว่างและประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง และแจ้งการส่งค าร้องขอย้าย 
 2. สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผู้ขอย้าย 
 3. ขออนุมัติต่อ กศจ.เพื่อส่งค าร้องข้อย้ายไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
 5. รวบรวมค าร้องขอย้ายท้ังภายในและจากต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาไปแยกเป็นรายโรงเรียน
ขอ ความเห็นการย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 6. จัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายเบ้ืองด้น 
 7. เสนอข้อมูลการย้ายไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเพื่อขออนุมัติการย้ายต่อ 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 8. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการส่ังแต่งต้ัง 
 9. แจ้งโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส่งตัว 
 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการสรรหาผู้บริหาร

สถานศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งว่าง โดยด าเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการย้ายท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด และรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามท่ี คณะกรรมการ
ศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคามก าหนดไว้ ยึดมั่นในการด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
งานบริหาร สถานศึกษาจ านวน 2 ครั้ง รวมจ านวนท้ังส้ิน 14 ราย 

 

 2.3 การคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 14 อัตรา  
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การด าเนินการ 
  1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการจัดสรร
อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่า แห่งแผ่นดิน ให้สถานศึกษาในสังกัด ตามล าดับความส าคัญและจ าเป็น ดังนี้ 
  1.1 สถานศึกษาท่ีมีสภาพอัตราก าลังครูต ่ากว่าเกณฑ์มากท่ีสุดและเป็นสถานศึกษาท่ีมี
ความจ าเป็นในการใช้อัตราจ้าง 
  1.2 สถานศึกษาท่ีมีสภาพอัตราก าลังต ่ากว่าเกณฑ์ ก .ค.ศ. ท้ังนี้ให้ค านึงถึงสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีได้รับผลกระทบกรณีไม่สามารถจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุ 
  2. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
  3. รับสมัคร ตรวจคุณสมบัติ 
  4. ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  5. ด าเนินการคัดเลือกบุคคล 
  6. ประกาศผลการคัดเลือก 
  7. แจ้งกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจ้างเหมาตามระเบียบ 
  8. ส่งตัวข้าราชการครูไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรร 
 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการสรรหาครูผู้

ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามท่ีได้รับจัดสรรจ านวน 14 อัตรา โดยด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  

 
 

 2.4 การคัดเลือกพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ จ านวน 1 
อัตรา ดังนี ้ 
 

การด าเนินการ 
 1. ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
  3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  4. ด าเนินการคัดเลือก 
  5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  6. ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการจ้าง และจัดท าสัญญาจ้าง ณ สพป.มค.3 
  7. สพป.มค.3 รายงานผลการสรรหาพนักงานราชการให้ สพฐ. ทราบ 
  

 ผลการด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดจ้างพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 1 อัตรา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ได้แก่ นายศิขริน แสนทา วุฒิ วท.บ. จิตวิทยา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 3.1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงาน เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการพัฒนาครูตามนโยบายการ
ปฏิรูป ระบบการพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการ
คิด วิเคราะห์ มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และการ
ส่ือสาร คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้า
สู่ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามระบบหรือระเบียบกฎหมายท่ีก าหนด เพื่อพัฒนาและสร้างผลงานของ
ตนเอง หรือโรงเรียน แล้วน าผลงานนั้นไปน าเสนอเพื่อขอให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ และเมื่อผลงานผ่านการ
ประเมิน จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง หรือเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อ
เปล่ียน ต าแหน่งสายงานใหม่ จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 
 การด าเนินงาน 
 ๑. ระบบสมาชิก TEPE Online ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและ 
ได้รับการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธเข้ารับการพัฒนา โดยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก TEPE Online ตามวัน 
เวลา ก าหนดการท่ีหน่วยพัฒนาก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์ https://vwvw.tepeonline.org เพื่อเข้าสู่ระบบ 
โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดสมาขิกตามความเป็นจริง ประกอบด้วย ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการพัฒนาและรายละเอียดอื่นๆ ตามค าแนะน าของระบบ 
 2. ระบบการพัฒนา TEPE Online ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการ 
พัฒนา โดยเลือกวัตถุประสงค์ เลือกหลักสูตรการพัฒนา ด าเนินการพัฒนา ประเมินผลและรับทราบผลการ 
พัฒนา ตามวิธีการและเกณฑ์ท่ีก าหนดตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1  เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา 
  ๒.2 ด าเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาท่ีหลักสูตร 
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา (Pre-Test) เรียนรู้ตามกระบวนการท่ีหลักสูตรก าหนด 
แลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม 
              2.3 ระบบประเมินผลการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาด าเนินการทดสอบหลังพัฒนา (Post-Test) 
และหรือจัดส่งโครงการ ช้ินงานตามเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี จะได้รับการประเมินผลการ 
พัฒนาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและจะได้รับการบันทึกไวิในระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับวุฒิบัตรหรือ 
ใบรับรองความรู้โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ กรณีท่ีไม่ผ่านการประเมิน ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ 
ด าเนินการพัฒนาใหม่ท้ังหลักสูตรได้ตามระยะเวลาท่ีหน่วยพัฒนาก าหนด 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธเข้ารับการ
พัฒนา จ านวน 63 คน 
 
 ปัญหา อุปสรรค 
 การลงทะเบียนของผู้เข้ารับการพัฒนาค่อนข้างยาก ใช้เวลานาน เวลาเข้าพัฒนาหลักสูตรในระบบ ไม่
ค่อยล่ืนไหล เวลาท าข้อสอบหลายๆ ข้อ ยังไม่เสร็จระบบก็หลุดไป ต้องกลับมาเริ่มด้นท าข้อสอบใหม่ ท าให้
เสียเวลา 
  

3.2  โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพประชาคมอาเซียน (สพร.) 
                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 

ตามมาตรา 78  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 45  หรือมาตรา 
50     ก่อนการมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติ  ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  
มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน  ระเบียบแบบแผน  หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติราชการ  บทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม จึงก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยการสอบแข่งขันฯ และสอบคัดเลือกฯ กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ  ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้
ภารกิจดังกล่าวด าเนินไปตามนโยบายการศึกษาการปฏิรูประบบและการพัฒนาครู ให้มีจ านวนการผลิตท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน 
รองรับหลักสูตรใหม่และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด
ภารกิจเร่งด่วนเพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง ให้ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู อาทิ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ รวมท้ังเจตคติต่อวิชาชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึง
ได้รับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครูและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีจ าเป็นต่อ
วิชาชีพ ได้แก่ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การวิจัยทางการศึกษา ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ซึ่งจะท าให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีศักยภาพพร้อมท่ีจะเป็นผู้น าในการขับเคล่ือนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จึงเห็นควร
จัดท าโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีหน้าท่ีประสานการระดม
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยท่ีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น
จะต้องพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ครูเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสมในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
บรรจุใหม่นับว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการเรียน
การสอนและส่ือการเรียนรู้เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ   ท้าทาย และจูงใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ( student 
engagement) น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการดูแลส่งต่อนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนตาม
แนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  จึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพประชาคมอาเซียน 

การด าเนินงาน  
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ  
  2. แต่งต้ังและประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  3. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา 
  4. จัดอบรม โดยการบรรยายและอภิปราย 
  5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  6. รายงานผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรเข้ารับ

การอบรม จ านวน  ๗๔  และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน ๑๓๗  คน  
 

 ปัญหา อุปสรรค 
 เวลาในการจัดการอบรมน้อยเกินไป ควรปรับเวลาให้สอดคล้องกับเนื้อให้เหมาะสมกับเวลา 
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4. ด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 1. โครงการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิด
ชู เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ จ านวน 6 
รายการ ดังนี้ 
            1. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2562 
  2. รางวัลทรงคุณค่า ลพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
  3. การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 17 ประจ าปี พ.ศ.2563 
  4. การคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มือบายมุข ’’ประจ าปีการศึกษา 2562 
  5. การคัดเลือกรางวัล “ ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น รางวัลราชภัฎอักษร” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  6. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ประจ าปี 2562 
 
 การด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการในสังกัด 
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ตามท่ี ส านักงาน  
   เลขาธิการคุรุสภาก าหนดหรือไม่ 
         3. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. เชิญประชุมคณะกรรมการ 
 5. จัดประชุมคณะกรรมการ 
 6. จัดท าประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 3เขต 3 /จัดท ารายงานการประชุม 
 7. แจ้งผลการคัดเลือกให้ลพฐ.เพื่อด าเนินการ ต่อไป 
               
 ผลการด าเนินงาน 
 1. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2561 จ านวน                   
4 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น มีผล
การคัดเลือก ดังนี้ 
  1.1 ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ นายวสันต์  นันทะเสน ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
                                           นางศิริรัตน์  บุตรแสนโคตร ครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 
209 
  1.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย  
  1.3 ประเภทศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางวัฒนิกา วิชิต ศึกษานิเทศก้ช านาญการพิเศษ 
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 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งท่ี 8 ประจ าปีการศึกษา 2561 
  2.1 สถานศึกษายยอดเย่ียมขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษายอดเย่ียม คือ โรงเรียนบ้านโชคชัย 
  2.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ 
 3. การคัดเลือกครูดีในดวงใจของสพฐ. ครั้งท่ี ๑๗ ประจ าปี พ.ศ.256๓ ได้แก่ นางสิธิกิต์ิ จันสามารถ 
ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
 4. การคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ’’ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  4.1 รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหาร ได้แก่  1)นายรุ่งเรือง พันพละ ผู้อ านวยการโรงเรียน     
บ้านโคกข่า  2) นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  3) นางนงนิตย์ โสพุธ
อ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น 
  4.2 รางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ 1) นางสภัตรา สฤษชสมบัติ ครูโรงเรียนบ้าน
เชียงยืน 2) นายนพเกล้า  ทองธรรมา ครูโรงเรียนบ้านโนนทัน 3) นางศรี ไชยค าภา ครูโรงเรียนบ้านโนน
สมบูรณ์  4) นางสาวรัชนี  ไหว้พรหม  ครูโรงเรียนแพงหนองเหนือ 5) นางกุศล  สุวรรณสม ครูโรงเรียน  
บ้านวังกุง  ๖) นางสาวจงลักษณ์  ไชยสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านวังกุง  7) นางชไมพร  ชาญวิจิตร ครูโรงเรียน 
บ้านวังกุง  8) นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง ครูโรงเรียนบ้านวังกุง  9)นายรัชภูมิ  บุญมา ครูโรงเรียนบ้านวังกุง                      
๑๐) นางสาวนัฐกัญญาพัชร  ศรี สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านวังโพน 11) นางสาวจีรวรรณ  อัครวรรณ           
ครูโรงเรียนบ้านศรีสุข  12) นางสาวภาวิณี   โพธิปัดสา ครูโรงเรียนบ้านวังโพน  13) นายบุญคง  นามโท    
ครูโรงเรียนบ้านโสกคลอง 
 5. การคัดเลือกรางวัล “ ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น รางวัลราชภัฎอักษร” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ได้แก่ นางศิริรัตน์  บุตรแสนโคตร  ครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
 6. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ประจ าปี 2562 
ผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามท่ีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ประจ าปี 
2562 จ านวน 14 ราย ข้าราชการครู จ านวน 108 ราย รวมท้ังส้ิน 122 ราย (จ านวนผู้ขอเครื่องหมาย             
เชิดชูเกียรติ จ านวน  ๔1 ราย) 
 2. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลื่อนขั้นค่าจ้างและ 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เล่ือนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทน พนักงานราชการ โดย
ด าเนินการ  ดังนี้ 
 

การด าเนินการ 
 1.  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
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 2.  ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 3.  แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.  น าเสนอ คณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯก่อนเสนอ กศจ.มหา

สารคาม และผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเดิม พิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนต่อไป 
 6.  ประกาศผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7.  เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตามล าดับ ขั้นตอน 
 8.  แจ้งผลการเล่ือนเงินเดือน ทราบเป็นรายบุคคล 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  1,127  ราย 
 2.  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน  27  ราย 
 3.  ลูกจ้างประจ า จ านวน  48  ราย 
 4.  พนักงานราชการ จ านวน  26  ราย 
  

 3. การประเมินวิทยฐานะ 
  3.1 วิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการ /ช านาญการพิเศษ ตามขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

    การด าเนินงาน 
 1. ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมท้ังผลการ
ปฏิบัติงาน(ด้านท่ี 3) ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอถึงส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
    2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
    3. ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ด้านท่ี 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านท่ี 3 คือด้านผลการ
ปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและแต่งต้ังโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
    4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน  ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 
และด้านท่ี 3 
    5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินเพื่อด าเนินการ 
    6. คณะกรรมการรายงานผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินด้านท่ี  1 ด้านท่ี 2 และ
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ด้านท่ี 3 และข้อสังเกต พร้อมแบบประเมินท่ีด าเนินการแล้ว  ส่งมายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
    7. ส านักงานเขตพื้นท่ีเสนอผลการประเมินด้านท่ี 1, 2 และ3 ขออนุมัติผลการประเมินฯ จาก 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
    8. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ
ครูช านาญการ/ครูช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้เสนอผลการประเมินให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 

   ผลการด าเนินงาน 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  (ข้อมูลต้ังแต่ 1 

ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ดังนี้ วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 26 ราย วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 16 ราย รวมท้ังส้ิน 42 ราย 
 

 3.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ผลการด าเนินงาน 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  (ข้อมูลต้ังแต่ 1 
ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ดังนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ วิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน 3 ราย และมี
กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอทบทวน
มติจาก ก.ค.ศ. จ านวน 9 ราย 
 
 4. การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาการรับและ 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ 
  1.ประจ าปี 2563 มีผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี จ านวน 85 ราย 
               2.ประจ าปี 2562 มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี รวมท้ังส้ิน จ านวน 42 ราย 
 ยังไม่ประกาศและจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันต ่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ 
 
 5.  โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปี 2562 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดกิจกรรมมุทิตาจิต การยกย่อง เชิด
ชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปี 2562 
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 การด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปี 2562 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปี 2562 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
            3. แจ้งข้าราชการในสังกัดร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้าง
ปะจ าในสังกัด ประจ าปี 2562 
            4. สถานท่ี ห้องประชุมพระมิ่งเมือง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด ประจ าปี 2562 
 
        ผลการด าเนินงาน 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
2562จ านวน 125 คน ได้รับการแสดงมุทิตาจิตจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
            2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประจ าปี 2562 จ านวน 125 คน 
 
 6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน การ
ท างานของบุคลากร โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน และการดูแลสุขภาพเพื่อลด 
ความเครียดทางจิตใจและสร้างความสมดุลให้ชีวิต เพราะจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

           6.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการประชาสัมพันธ์การตรวจ 
สุขภาพประจ าปีให้แก่ข้าราชการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3และ
สถานศึกษาใน สังกัดท่ีมีความประสงค์จะตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลสุทธาเวช ก าหนดเข้ารับการตรวจ
สุขภาพในวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562  ณ  โรงพยาบาลสุธาเวช  จังหวัดมหาสารคาม  
 

  การด าเนินการ 
   1. หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทราบ 
   2. โรงพยาบาลสุทธาเวช  ด าเนินการตรวจสุภาพ 
   2. หนังสือรับฟ้งผลการตรวจสุขภาพ 
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  ผลการด าเนินงาน 
   บุคลากรในสังกัดเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 จ านวน 10  ราย 
 

  6.2 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีงบประมาณ 2562 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 วัน ระหว่าง
วันท่ี 1 ,4 และ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  
 

 การด าเนินการ 
   1. จัดท าโครงการขออนุมัติด าเนินการ 
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
   3. จัดท าหนังสือแจ้งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   4. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
   5. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   6. สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 427 คน มีความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีและบทบาทของลูกจ้างท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

ภาพประกอบ  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราวในส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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บทที่ 5 

ปัจจัยความส าเร็จและผลงานที่ภาคภูมิใจ 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บุคลากรใน หน่วยงานมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรท่ีตนปฏิบัติงานอีกท้ังยังช่วย พัฒนาองค์กร
ให้เจริญเติบโต ท้ังนี้เพราะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นส่ือกลางในการประสานงานกับส่วน งานต่างๆ เพื่อ
แสวงหาวิธีการ ให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ องค์กร
เจริญเติบโต และพัฒนายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ระหว่างองค์กร กับ
ผู้ปฏิบัติงาน สังคมโดยรวมมีความสงบสุข สร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน จากความส าคัญดังกล่าว ปัจจัยท่ีส่งผล 
ให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการในทุกด้าน  

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดย นายขวัญเรือน  แส
บงบาล  ได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้แต่งต้ัง 
คณะท างานจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564)  มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ท่ีซัดเจน 
และท่าน มีนโยบายให้ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ยึดมั่นใน กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการ    ท่ีเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ซึ่งท่าน
เป็นผู้ท่ีมีส่วนส าคัญ ในการผลักดันการด าเนินงานลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการ ด าเนินการ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร ท้ังนี้ บุคลากรทุกคนต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการด าเนินการให้ซัดเจน มีการประสานความร่วมมือในการท างาน ตลอดจน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างาน แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างบุคลากร ในกลุ่ม
งานด้วยกัน ให้ความช่วยเหลือกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร จึงท าให้การด าเนินงานลุล่วงตามเป้าหมาย 
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3. มีระบบการก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการก ากับติดตามการ ด าเนินการ

ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 

1. ติดตามโดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และผู้อ านวยการกลุ่มท่ีแต่งต้ังให้รับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2. มีปฏิทินในการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่องตามวัน เวลาท่ี
ก าหนดไว้อย่างซัดเจน และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการ 
ด าเนินการ และร่วมกันแก่ไขปัญหา  

3. ก ากับติดตามโดยฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 3  ในภารกิจงานด้านการบริหารงานบุคคลท่ียังไม่เป็นไปตามปฏิทินหรือระยะเวลาท่ีก าหนด จะได้รับการ
ติดตาม จากฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค และ น าสู่การแกไขและเร่งรัดการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ให้มีความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ 

4. มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการท างาน PDCA 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ขับเคล่ือนการด าเนินการบริหาร 
ด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการ PDCA มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. P (Plan) มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

  1.1 ศึกษากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทาง 
  1.2 แต่งต้ังและมอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานตามกรอบภารกิจด้านการ 
บริหารงานบุคคลท่ีชัดเจน 
  1.3 ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ท าใหด้ าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา 

 2. D (Do) 

  1.การด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
แนวทาง ในการปฏิบัติท่ี  ก.ค.ศ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดโดยยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  2. มีการแตง่ต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการในการด าเนินการด้านบุคลากร ทุกขั้นตอน 
เพื่อใหม้ีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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   3. C (Check) มีการตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจด้าน
ทรัพยากร 
บุคคล จากรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม 
และฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 ท้ังอย่างเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ 

   4. A (Act) มีการปรับปรุงแก้ไขในส่ิงท่ียังเป็นข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติ ท่ี ก.ค.ศ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

 จากการขับเคล่ือนภารกิจองค์กรอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และสถานศึกษา  ท า
ให้ประสบผลส าเร็จ ได่รับรางวัลและผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติ  ได้แก่ 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี งบประมาณ 
2562 ประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ได้คะแนน 85.89 (ปี 2561 ได้คะแนน 80.21) 
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ใน ระดับสูง 
 3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 
44) (KRS: KPI Report System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับมาตรฐาน เป็นอันดับท่ี 
107 ของประเทศ (ระดับคุณภาพ) 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 

นายขวัญเรือน แสบงบาล   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
นายสิทธิชัย  สมเดช         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
 
ผู้จัดท ารายงาน 
 

นายอภิรักษ์  มูลสาร   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางกัณณภัสร์  ปัญญา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางธนพร  เคลือบสกุล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางวรรณโสภา  สามหาดไทย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางสาวขวัญณภัทร  ภาชนะวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายอัคาร  กองอ้น    เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีก าจร  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
นางสาวภัทราวรรณ  เจ๊กนอก  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


