




























แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

   

(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

   



   

   

(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

     



(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   

     

     



(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

   

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    



    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 
ขอบข่าย/ภารกิจ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ๑.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
- บุคลากร/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
พัฒนาตามกระบวนการ และเกณฑ์ ที่ สพฐ.
กำหนด  

๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 1. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการออกแบบและ
จัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการ        
ประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60                     
และ ว.3-4/64 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ 

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง
สมรรถนะตามกรอบมาตราฐาน CEFR ผ่านระบบ                   
AI -Voxy 

- แจ้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว                               
- แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (จบการศึกษา
เอกภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

3. การอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท                                        
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 



4. การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษา - กำหนดแผนการฝึกและแจ้งบุคลากร             
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพ่ีเลี้ยง 

5. โครงการอบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Transforming                  
Digital Delivery of ELICOS in Thailand : 
Learning from Australia  

- ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว             
ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัดที่สนใจ
และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดทราบ 

6. การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 - แจ้งศึกษานิเทศก์ทราบและดำเนินการ
อบรมตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด            
- แจ้งกลุ่มนิเทศฯ (กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ) 
จัดการด้านระบบสื่อสารในการอบรม 

(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

1. การสำรวจข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ                       
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
  

2. โครงการแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทาง
วินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

2. การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ 
- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 



3. การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระ
พฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ 
- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4. การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจำปี 2564 

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

5. การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”                    
ครั้งที่ 19 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ 

6. ประชาสัมพันธ์ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ 

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

1. การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปราชการนอกจังหวัด 

- อนุมัตแิละแจ้งบุคลากรผู้มีส่วน                
เกี่ยวข้องทราบ 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ 

2.รางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the 
Promotion of Social Science                             
Research in Latin America and the Caribbean 
2021 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ 

3. โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดี
ของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์                     
ของแผ่นดิน 

- แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเข้าประชุม                   
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ                              

4. ทุน Fulbright Foreign Language Teaching 
Assistant Program (FLTA) 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ  
 



5. ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM 
ประจำปี 2564/2565 รุ่นที่ 2   

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ                
ในสังกัดทราบ  
 

6. เชิญเป็นวิทยากรการอบรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัย การรักษาวินัย  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

- แจ้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

- - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


