
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) 

**************************** 

 

1. ช่ือโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารงานบุคคล ป พงศ. 2563  

2. ลักษณะโครงการ         2.1   ใหม      ตอเนื่อง 

           2.2 แกปญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

3.1 วัตถุประสงค       ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค 

       ไมครบ/ไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะ  ...................................................................... 

3.2 เปาหมาย 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 

เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ 

1. จำนวนโรงเรยีนในสังกัด 45 โรงเรียน ไดรับการ

จัดสรรอัตรากำลังครูครบตามเกณฑ ก.ค.ศ. ครบทุก

โรงเรียน 

2. จำนวนโรงเรียนในสังกัด ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

จำนวน 30 โรงเรียน กรณีมีขาราชการครูเกษียณ ยาย 

หรือวางกรณีอ่ืน แลวไมไดรับการจัดสรรคืน หรือ

ไดรับคืนแตอยูระหวางการดำเนินการ ทำใหไดรับ

ผลกระทบในสาขาวิชาเอกตามความสำคัญ จำเปน   

ไดรับการแกปญหารอยละ 30  

3. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จำนวน 17 คน เพ่ือพิจารณาจัดสรร

อัตรากำลังตำแหนงบริหาร และตำแหนงครูผูสอน 

4. คณะกรรมการเกลี่ยอัตราพนักงานราชการและครู

อัตราจางตำแหนงครูผูสอน หรือตำแหนงอ่ืน ฯ 

จำนวน 15 คน เพ่ือพิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตรา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ตำแหนงครูผูสอน หรือ

 

 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 17 คน เพ่ือ

พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังครู ตำแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา และตำแหนงครูผูสอน ใหมีครูครบ

ตามเกณฑ ครบทุกโรง 

2. จดัประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตราพนักงาน

ราชการ ราชการ ครูอัตราจาง ตำแหนงครูผูสอน 

และตำแหนงอ่ืน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จำนวน 15 คน   

รวม ท้ัง 2 คณะฯ จำนวน 4 ครั้ง 
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ตำแหนงอ่ืนฯ เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดมีครูผูสอนครบ

ตามเกณฑ ก.ค.ศ. ครบทุกโรง  

และแกปญหาการขาดครูผูสอนใหสถานศึกษา ตาม

สาขาวิชาเอก ตามความสำคัญ จำเปน  

กิจกรรมท่ี 2 

- คณะทำงานตรวจสอบขอมูลการยายขาราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู จำนวน 20 คน 

- คณะทำงานจัดเตรียมขอมูลการยายขาราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา ตำแหนงคร ูจำนวน 9 คน 

 

 - 

กิจกรรมท่ี 3  

- คณะทำงานตรวจสอบขอมูลการยายขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา จำนวน 20 คน 

- คณะทำงานจัดเตรียมขอมูล/คิดคะแนนการยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง

ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 9 คน 

 

 - 

 

 

- คณะทำงานจัดเตรียมขอมูล/คิดคะแนนการยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 18 คน 

(ตามคำสั่ง) 

กิจกรรมท่ี 4 

- คณะกรรมการบริหารวงเงิน เลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูฯ จำนวน 13 คน 

- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู

ฯ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 12 คน 

- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 38ค (2) จำนวน 13 คน 

 

 

 - 

 

กรณีดำเนินการไดต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด เพราะ..........................-..................................................................... 
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3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะกรรมการเกลี่ยอัตรา

พนักงานราชการและครูอัตราจาง ตำแหนง

ครูผูสอน หรือตำแหนงอ่ืน ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  จำนวน 4 ครั้ง 

2. จำนวนโรงเรียนในสังกัด  45 โรงเรียน มี

อัตรากำลังครูครบตามเกณฑ ก.ค.ศ. ครบทุก

โรงเรียน  

3. จำนวนโรงเรียน ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จำนวน 

30 โรงเรียน ท่ีไดรับผลกระทบกรณีมีขาราชการ

ครูเกษียณอายุราชการ ยาย หรือวางดวยกรณีอ่ืน 

แลวไดรับผลกระทบ ไดรับการแกปญหาการขาด

ครูผูสอนตามสาขาวิชาเอก ตามความสำคัญ 

จำเปน รอยละ 30   

 

1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร

อัตรากำลังครู ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจำนวน 2 

ครั้ง เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  มี

คณะกรรมการและผูเขารวมประชุม จำนวน 32 

คน และ ประชุมในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 จำนวน

คณะกรรมการและผูเขารวมประชุม จำนวน 22 

คน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 4) 

   พิจารณาจัดสรรอ ัตรากำล ังข าราชการครู

ตำแหนงบริหาร ตำแหนงครูผูสอน/ เพื่อ รองรับ

โครงการนักศึกษาทุนฯ และเกล ี ่ยอ ัตราว าง

ตำแหนงครูผู สอนใหโรงเรียนในสังกัด โดยคิด

คำนวณอัตรากำลังครูหักอัตราครูที่จะเกษียณอายุ

ราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปน

การลวงหนา ตามนโยบายฯ  ใหโรงเรียนในสังกัด 

มีครูครบตามเกณฑ ก.ค.ศ. จำนวน 45 โรงเรียน  

คิดเปนรอยละ 100.00 

2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรา

พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ตำแหนงครูผูสอน 

และตำแหนงอื่น ใหสถานศึกษาในสังกัด ที่ไดรับ

ผลกระทบฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส

ที่ 1 ตามที่กำหนด จำนวน 1 ครั้ง  เมื่อวันที่ 3 

ธ ันวาคม 2562 จำนวนคณะกรรมการและ

ผูเขารวมประชุม จำนวน 22 คน (ไตรมาสท่ี 1) 

    จำนวนโรงเรียนที่แจงไดรับผลกระทบและ ขอ

อัตราครู 25 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ไดรับการ

จัดสรร/เกลี่ย แกปญหาการขาดครูสาขาวิชาเอก

ตามความสำคัญ จำเปน จำนวน 11 โรงเรียน/

อัตรา คิดเปน รอยละ 44.00 

 



4 

 

กิจกรรมท่ี 2 

- ประชุมคณะทำงานขอมูลการยายขาราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู จำนวน 

2 คณะ 

 - 

กิจกรรมท่ี 3 

- ประชุมคณะกรรมการคิดคาคะแนนการยาย

ผูบริหารสถานศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) และ 

ดำเนินการตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 

 

1. มีผูเขารวมประชุมคณะกรรมการคิดคาคะแนน

วิทยาศาสตร จำนวน 12 คน (ตามคำสั่ง สพม.35  

ท่ี 288/62 ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 62) ประชุมเม่ือวันท่ี 

19 ธ.ค. 62 

2. มีผูเขารวมประชุมคณะกรรมการคิดคาคะแนน

วิสัยทัศน จำนวน 6 คน (ตามคำสั่ง สพม.35 ท่ี 

289/62 ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 62) ประชุมเม่ือวันท่ี  

26 ธ.ค. 62 

4.ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน  

จำนวน  3  คณะ 

 -  

กรณีดำเนินการไมครบกิจกรรมท่ีกำหนด เพราะ 

กิจกรรมท่ี 1.สพฐ.แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ชา เนื่องจาก พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับไมทัน

ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และงบประมาณรายการดังกลาวถูกปรับลดจำนวนอัตราลง 

กิจกรรมท่ี 2  ยังไมถึงชวงเวลาดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 3  – 

กิจกรรมท่ี 4. ยังไมถึงชวงเวลาดำเนินการ 

 

3.4 งบประมาณ 

 

แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 

 - งบประมาณท่ีขอตั้ง  3,000  บาท 

1.จายจริงครั้งท่ี 1 จำนวน 1,060 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 

- งบประมาณท่ีขอตั้ง  15,680  บาท 

 

 

 

 -  
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กิจกรรมท่ี 3 

3.ประชุมคณะกรรมการคิดคาคะแนนการยาย

ผูบริหารสถานศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) และ 

ดำเนินการตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 

- งบประมาณท่ีขอตั้ง  8,120  บาท 

 

 

1. ประชุมคณะกรรมการคิดคาคะแนน

วิทยาศาสตร จำนวน 12 คน ประชุมเม่ือวันท่ี 

19 ธ.ค. 62 (ไมใชงบประมาณ) 

2. ประชุมคณะกรรมการคิดคาคะแนนวิสัยทัศน 

จำนวน 6 คน ประชุมเม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 62 

งบประมาณท่ีใชไป 770 บาท 

4.ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน   

จำนวน  3  คณะ 

- งบประมาณท่ีขอตั้ง  4,580  บาท 

 - 

รวมงบประมาณท่ีไดรับ ท้ัง  4  กิจกรรม 31,380 บาท รวมเปนงบประมาณท่ีใชไปท้ังสิ้น  1,830  บาท 

สามารถประหยัดงบประมาณได  จำนวน .......- ....... บาท   

 

3.5  ผลสำเร็จท่ีไดรับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 

1. จำนวนโรงเร ียนในส ั งก ัด มี

อัตรากำลังครูตำแหนงบริหารและ

ตำแหนงครูผูสอน ครบตามเกณฑ 

ก.ค.ศ. จำนวน 45 โรงเรียน 

 

 

 

2. จำนวนโรงเรยีนขนาดเล็ก ขนาด

กลาง ที ่ไดรับผลกระทบฯ ไดรับ

การแกปญหาการขาดครูผ ู สอน

ตามความสำคัญ จำเปน รอยละ 

30  

 

1. จำนวน 45 โรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

2. จำนวน 30 โรงเรียน 

 

1. ดำเน ินการจ ัดสรร/ เกลี่ ย

อ ัตราขาราชการคร ูตำแหนง

บริหาร และตำแหนงครูผู สอน 

ใ ห  โ ร ง เ ร ี ย น ใ น ส ั ง กั ด  มี

อัตรากำลังครูครบตามเกณฑ 

ก.ค.ศ. ครบ 45 โรงเรียน คิด

เปนรอยละ 100.00 

2. จำนวนโรงเรียนในสังกัดท่ี

แจงไดรับผลกระทบฯ จำนวน 

25 โรงเรียน ไดรับการจัดสรร/

เกลี่ย อัตราตำแหนงครูผูสอนใน

การแกปญหาการขาดครู/สาระ

วิชาเอก จำนวน 11 โรงเรียน/

อัตรา คิดเปนรอยละ 44.00 
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กิจกรรมท่ี 2 

-  

 

 - 

 

 - 

กิจกรรมท่ี 3 

- สามรถนำสงขอมูลและ

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

ยายผูบริหารสถานศึกษาให

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได 

100 % 

 

- ดำเนินการคิดคาคะแนน

วิสัยทัศนความเปนผูนำ 

- ดำเนินการคิดคาคะแนน

วิทยาศาสตร 

 

นำสงขอมูลและรายละเอียด 

การยายผูบริหารสถานศึกษา 

ใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ได 100 % 

กิจกรรมท่ี 4 

 -  

 

 -  

 

-  

 

 

4. ปญหา/อุปสรรค 

     กิจกรรมท่ี 1 

     กรณีขาราชการครูเกษียณอายุราชการ หรือไดรับการพิจารณาใหยายซ่ึงเปนการสูญเสียอัตราท่ีโรงเรียนขนาดเล็ก, 

กลาง ท่ีมีอัตรากำลังครู พอดีเกณฑ, เกินเกณฑ ท่ีไมสามารถจัดสรร/เกลี่ย อัตรากำลังขาราชการครู ตาม จ.18 ทดแทนให

ได ทำใหโรงเรียนขนาดเล็ก, กลาง  ขาดครูผูสอนท่ีมีความสำคัญ จำเปน หรือไมสามารถยายครูเขามาปฏิบัติแทนไดในเวลา

ท่ีเหมาะสม เนื่องจากตำแหนงวางอยูระหวางการดำเนินการนำไปขอใชบัญชี ซ่ึงมีข้ันตอน – ระยะเวลา ในการใชอัตรา

ดังกลาว ทำใหโรงเรียนไดรับผลกระทบไมมีครูผูสอนทดแทนในเวลาท่ีเหมาะสม 

     กิจกรรมท่ี 2  

      -  

     กิจกรรมท่ี 3 

      -  

     กิจกรรมท่ี 4 

      -  

5. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

     กิจกรรมท่ี 1  

   - ใชอัตราพนักงานราชการ/ครูอัตราจาง ตำแหนงครูผูสอน (คนครอง) และอัตราวางท่ีไดรับการจัดสรรตามกรอบ ในการ

แกปญหาเพ่ือจัดสรร/เกลี่ยใหโรงเรียนท่ีไดรับผลกระทบ กรณี โรงเรียนขาดครูผูสอน/ในสาระท่ีมีความสำคัญ จำเปน 

   -  ใชอัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ท่ี สพฐ.แจงจัดสรร ในการแกปญหาการขาดครูสาระ ตามความสำคัญ จำเปน                             

   -  สพม.เขต 35 ขอความอนุเคราะหโรงเรียนในสังกัด ท่ีอยูใกลเคียงท่ีมีอัตรากำลังครูผูสอนในสาระดังกลาวเพียงพอใน

การไปชวยปฏิบตัิการสอน โดยใหเบิกคาพาหนะเหมาจายในการไปชวยปฏิบัติการสอน 
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     กิจกรรมท่ี 2  

      -  

     กิจกรรมท่ี 3 

      -  

     กิจกรรมท่ี 4 

      -  

 

 

6. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ( ลงชื่อ )     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 

                       (..........................................................) 

      

       ( ลงชื่อ )     ผูอำนวยการกลุม  

                       (..........................................................) 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


