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ข้อมูล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย
ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0

ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำจั น ทบุ รี เ ขต 2 เป็ น หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ในกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรศึกษำของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นกลุ่มหนึ่งของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2 ทำหน้ำที่
บริหำรจัดกำรโดยให้กำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้เรียน
โดยยึดหลัก กระจำยอำนำจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ มุ่งให้
ผู้ปฏิบั ติงำนมีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ นำไปสู่กำรบริกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนต่อไป ในปีงบประมำณ
2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำจันทบุรี เขต 2 ได้บริหำรงำนบุคคล โดยควำมเห็นชอบ
และหรื อ อนุ มั ติ ข อง คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตำมกฎหมำย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฉบับนี้ เป็นกำรเสนอผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่เกิดจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2
ตุลำคม 2563
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 เป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน 6 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอขลุง อาเภอแหลมสิ งห์ อาเภอมะขาม อาเภอโป่ งน้าร้อน อาเภอสอยดาว อาเภอเขาคิชฌกูฏ
มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 106 โรง และแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วยดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถานที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 1051/3 ถนนท่าแฉลบ ตาบลตลาด
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 106
โรงเรียน จาแนกเป็น
โรงเรียนประถมศึกษา
81
โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
25
โรงเรียน

2

จาแนกตามขนาดโรงเรียนในแต่ละอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
ขลุง
มะขาม
แหลมสิงห์
โป่งน้าร้อน
สอยดาว
เขาคิชฌกูฏ
รวม

ขนาดเล็ก
(120 คนลงมา)
15
4
7
4
5
1
36

ขนาดกลาง
(121 – 600 คน)
10
8
6
19
11
9
63

ขนาดใหญ่
(601-1,499 คน)
2
4
1
7

รวม
25
12
13
25
20
11
106

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

จานวนนักเรียนในสังกัด 21,422 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัยธมศึกษาตอนต้น

จานวน 4,664 คน
จานวน 14,703 คน
จานวน 2,055 คน

ข้อมูลด้านอัตรากาลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อมูลด้านอั ตรากาลัง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จาแนกได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 อัตรากาลังจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
จาแนกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
อัตรากาลัง
จานวนตาแหน่งทั้งหมด
จานวนตาแหน่งที่มีคนครอง
จานวนตาแหน่งที่ไม่มีคนครอง

ข้าราชการครูฯ

พนักงานราชการ
(ตาแหน่งครู)

1.312
1,180
132

41
41
-

ครูอัตราจ้าง
เงินงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

เงินนอก
งบประมาณ

26
26
-

16
16
-

3

ตารางที่ 2 การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ระดับการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
รวม

ชาย

หญิง

ปริญญาเอก

5

3

2

ปริญญาโท

333

85

248

ปริญญาตรี

842

157

685

ต่ากว่าปริญญาตรี

-

-

-

รวม

1,180

245

935

ตารางที่ 3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
จาแนกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ข้าราชการครู
รับ
และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
เงินเดือน
(คน)
ตาแหน่ง
ในอันดับ
รวม ชาย หญิง
1. ผู้อานวยการ
คศ.1
คศ.1
โรงเรียน
คศ.2
17
6
11
ผู้อานวยการชานาญการ
คศ.2
คศ.3
2
2
คศ.3
52
27
25
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ คศ.3
คศ.4
25
16
9
คศ.4
1
1
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
คศ.4
คศ.5
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.5

คศ.5

-

-

-

4

ตาแหน่ง
2. รองผู้อานวยการ
โรงเรียน

3. ครู

4. ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ

รับ
ระดับ
เงินเดือน
ตาแหน่ง
ในอันดับ

ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(คน)
รวม

ชาย

หญิง

คศ.1

-

-

-

คศ.2

3

1

2

-

-

-

คศ.4

-

-

-

คศ.5

-

-

-

คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.4
คศ.4
คศ.5

332
206
29
169
89
1
-

67
35
8
18
17
1
-

265
171
21
151
72
-

-

คศ.1

รองผู้อานวยการชานาญการ

คศ.2

รองผู้อานวยการชานาญพิเศษ

คศ.3

รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

คศ.4

-

คศ.1

ครูชานาญการ

คศ.2

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

ครูเชี่ยวชาญ

คศ.4

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.5

คศ.5

-

-

-

-

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

254
1,180

48
245

206
935

รวมทั้งสิ้น

คศ.3
คศ.3
คศ.4

5

ตารางที่ 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานจาแนกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่งวิทยฐานะ
และเพศ ณ 30 กันยายน 2563
ตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

รับเงินเดือน
ระดับ

ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
- ผอ.สพท.
- รอง ผอ.สพท.

เชี่ยวชาญ

คศ.4

-

-

-

ชานาญการพิเศษ

คศ.3

1
1
1

1
1
-

1

1
1
1

1
2
4
4

รวม
ศึกษานิเทศก์

บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา
38 ค.(2)
ในสานักงาน

ไม่มีวิทยฐานะ

คศ.1

ชานาญการพิเศษ

คศ.2
คศ.3

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
รวม
ชาย
หญิง

รวม
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

2
2
5
5

ชานาญการ

ชานาญการ

12

1

11

ชานาญการพิเศษ

ชานาญการพิเศษ

11

1

10

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

-

-

-

ชานาญงาน

ชานาญงาน

1

-

1

อาวุโส

อาวุโส

-

-

-

29
35

3
5

26
30

รวม
รวมทั้งหมด

ตารางที่ 5 จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ณ 30 กันยายน 2563
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
รวม
ชาย
หญิง
15
5
10
20
20
1
1
35
5
30

6

ขอบข่าย/ภารกิจ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานธุรการ

กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานบาเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ






งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
งานจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงาน
บุคคล

 งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง
 งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

 งานสรรหาและบรรจุ
 งานแต่งตั้งย้ายโอนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
 งานออกจากราชการ
งานออกจากราชการ





งานบาเหน็จความชอบ
งานทะเบียนประวัติ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานบริการ
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
1. งานธุรการ
1.1 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
1.2 งานจัดทาหนังสือราชการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
2.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
2.1.2 การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
2.1.3 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว
2.1.4 การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
2.2.1 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2.2 การเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง)
เป็นตาแหน่งพนักงานราชการ
2.2.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.1 งานสรรหาและบรรจุ
3.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
3.1.2 การคัดเลือกเพื่อบรรจุในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา/ผู้อานวยการสถานศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
3.1.4 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
3.1.5 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
3.1.6 การสรรหาพนักงานราชการ
3.1.7 การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.8 การขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญชี)
3.1.9 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3.1.10 การดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
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3.1.11 การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
3.1.12 การประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งทีว่ ่าง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
3.1.13 การประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองตาแหน่ง
3.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.3 การขอโอน/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
3.2.5 การแต่งตัง้ ผู้รักษาราชการในตาแหน่ง
3.3 งานออกจากราชการ
3.3.1 การขอลาออกจากราชการ
3.3.2 การขอกลับเข้ารับราชการ
3.3.3 การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
3.3.3 การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ
4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4.1 งานถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
4.2 งานจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง
4.3 งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
4.4 งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
4.5 งานดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
4.6 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.7 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
4.8 งานขอเงินค่าตอบแทน
4.9 งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4.10 งานขอปรับวุฒิการศึกษา
4.11 งานทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์
4.12 งานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ. 7
4.13 งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
4.14 การแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด/ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
4.15 งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
4.16 งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
4.17 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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4.18 งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร/ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
4.19 งานขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.20 งานขอหนังสือรับรอง
4.21 งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
4.22 งานขออนุญาตลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
4.23 งานขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
4.24 การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้าหลวงอาบศพ/ขอพระราชทานดิน/ขอพระราชทานหีบศพ
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามภารกิจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นปัจจัยหลักและเป็นกาลังสาคัญ
ในการดาเนิน งานตามภารกิจที่จะน าความส าเร็จมาสู่หน่ว ยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ มบริหารงานบุคคล
ถือเป็นตัวแปรสาคัญของความสาเร็จในการแปลงนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผ ล
ด้วยการบริหารอัตรากาลังให้เกิ ดประโยชน์สู งสุดต่อการจัดการศึกษา มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพและสามารถใช้เป็ น ฐานข้อมูล ในการวางแผน และการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างแท้จริง
รวมทั้งการดาเนิ นการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การคัด เลื อก การประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถดาเนินการ
บริหารงานบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถดาเนินการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กาหนด อีกทั้งด้านการธารงรักษาไว้ โดยการสร้างความก้าวหน้า
ในอาชีพ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดูแลคุณภาพชีวิตในการทางาน

นโยบายการบริหารงานบุคคล
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ ภารกิจโครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 กาหนดจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อจัดทาระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.4 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการ
อัตรากาลังเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และแนวทางการดาเนินการที่ สพฐ.กาหนด รวมทั้งเป็นไปด้วย
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
1.6 กาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน เกลี่ยอัตรากาลัง ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2. ด้านการสรรหา
2.1 จัดทาข้อมูลอัตรา ว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
2.2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศตาแหน่งว่างทุกตาแหน่ง และประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา
การคัดเลือก การย้าย โอนของทุกตาแหน่งที่มีการสรรหา ให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.3 ดาเนินการสรรหาบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
ได้แก่ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การขอใช้บัญชี การย้าย การเปลี่ยนตาแหน่ง และการโอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และแนวทางการดาเนินการที่ สพฐ. กาหนดโดยคานึงถึงความต้องการ
ขาดแคลนจาเป็น และตามมาตรฐาน วิชาเอกของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง
2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา เพื่อให้การสรรหาบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และแนวทางการดาเนินการที่ สพฐ. กาหนด และให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกาลังใจ และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการทางช่องทางต่างๆ
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกร่อนกลองการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3.3 ผู้บังคับบัญชาดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดอย่างเป็นโปร่งใสเป็นธรรม
3.4 ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในทีเ่ ปิดเผย
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
4. ด้านการรักษาไว้
4.1 จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรใน ระบบสาระสนเทศทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเภทตาแหน่ง
และสายงาน ให้เป็นปัจจุบัน
4.2 จัดทาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ในแต่ละสายงาน แจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
และการสรรหาบุคคลทดแทนตาแหน่งในเชิงการบริหาร
4.3 การสร้างสิ่งแวดล้อม ระบบวิธีการทางาน และบรรยากาศในการทางาน เพื่อสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.4 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดาเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใสเป็นธรรม
5. ด้านการใช้ประโยชน์
5.1 การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะของบุคคล เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดหรือทุจริตให้รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.2 การสรรหาบุคคลเพื่อการดารงตาแหน่งหรือเลื่อนตาแหน่ง เป็นไปตามความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ ความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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ผลการดาเนินงานตามภารกิจและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. กลุ่มงานธุรการ
งาน/กิจกรรม
1. รับ - ส่ง แจกจ่ายหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการรับ - ส่งหนังสือ ทางระบบ AMSS และแจกจ่าย
หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้แก่เจ้าของเรื่อง
ได้ทันกาหนดมีระบบ สะดวก รวดเร็วรวมทั้งสามารถค้นหา
ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หนังสือราชการเข้า จานวน 4,912 ฉบับ
- หนังสือราชการส่งออก จานวน 1,610 ฉบับ
2. ประสานงาน2กับกลุ่มงาน หน่วยงาน แลสถานศึกษา ด าเนิ นการประสานงานกั บกลุ่ มงาน และหน่ วยงานอื่ น ๆ
ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
รวมทั้ งสถานศึ กษาในงานที่ เกี่ยวกั บงานธุรการที่เกี่ยวข้ อง
กับกลุม่ บริหารงานบุคคลได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด าเนิ นการปฏิ บั ติ งานร่ วมหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งาน
ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มต่างๆตามคาสั่ง
และภารกิ จที่ ได้ รั บมอบหมายโดยส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ ด้ วยดี
และมีประสิทธิภาพ
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2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
งาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1. การจัดทาข้อมูลปริมาณของสถานศึกษา
สามารถน าไปใช้ ในการบริ หารงานบุ คคลให้ กั บสถานศึ กษา
และข้อมูลอัตรากาลังครู ความต้องการอัตรากาลังครู จานวน 106 โรงเรียน ได้เป็นอย่างดีเช่น ข้อมูลครู ข้อมูล
(20 ก.ค. 2563)
นักเรียน ครูตามเกณฑ์ ครูตาม จ.18 โรงเรียนที่มีอัตรากาลัง
ขาดเกณฑ์และเกินเกณฑ์ ข้อมูลวุฒิวิชาเอกที่มใี นสถานศึกษา
2. การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
สามารถเกลี่ยอัตรากาลังครูที่มีอัตราเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ทางการศึกษา
กาหนดไปกาหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่า
เกณฑ์ ก.ค.ศ. จานวน 9 อัตรา
3. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร สามารถจัดสรรอัตรากาลังให้สถานศึกษาที่มีความขาด
ทางการศึกษา
อัตรากาลังครู
- จัดสรรนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่
จานวน 13 อัตรา
- จัดสรรอัตราคืนกรณีเกษียณอายุราชการ จานวน 36 อัตรา
4. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะชานาญการ

ครูได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยได้รับการประเมิน
วิทยฐานะและได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ จานวน
33 ราย

5. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ผู้ยื่นคาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552
- ผู้ยื่นคาขอปีงบประมาณ 2563 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินอ่าน/ตรวจผลงานด้านที่ 3 ในปีงบประมาณ
2563 จานวน 36 ราย
- ผ่านการประเมิน
ครู
จานวน 19 ราย
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 7 ราย
- ปรับปรุงผลงาน
จานวน 3 ราย
- ไม่ผ่านการประเมิน
จานวน 7 ราย
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3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดาเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 ครั้ง
ตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
- ย้ายภายในสังกัด สพป.จบ. 2 จานวน 18 ราย
- ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเดียวกัน จานวน 3 ราย
- ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 ราย
2. รับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ ข้าราชการพลเรือนสามัญโอนมาดารงตาแหน่งบุคลากรทาง
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 1 ราย
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) - นางอธิชา ศรีสว่าง ตาแหน่งนักวิชาการสรรพากร ชานาญการ
งานสารวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จากสานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี สานักงานสรรพากร
พื้นที่จันทบุรี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง มาดารง
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
3. ดาเนินการให้โอนข้าราชการครูและบุคลากร
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ทางการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ โอนไปยัง
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 2 ราย คือ
1. นางจันระวี จิตรสมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. นายประพฤติ จิตรสมาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
4. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับ
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยได้รับการคัดเลือกให้เลื่อน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ.35
เป็น ระดับชานาญงาน ในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 ราย คือ นำงสำวณัฐธกรฌ์ โมรำ
5. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
จานวน 1 ราย คือ นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
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งาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

6. เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับการเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน 2 ราย คือ
1. นายนาวี แหล่งสิน นิติกรชานาญการพิเศษ
2. นางวันเพ็ญ ประคองธรรม นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
7. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อานวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับการ
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน Coaching และได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในหน้าที่ ผ่านการประเมินรอบ 6 เดือนแรก
ในระยะเวลา 1 ปี รอบ 6 เดือนแรก
จานวน 10 ราย
8. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ได้ดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู สายผู้สอน
2 รอบ สรุปจานวนรวม ดังนี้
จานวนผู้ยื่นคาร้องขอย้าย รวมทั้งสิ้น 149 ราย
1. ขอย้ายภายในจังหวัด
จานวน 89 ราย
2. ขอย้ายไปต่างจังหวัด
จานวน 35 ราย
3. ขอย้ายมาจากต่างจังหวัด จานวน 23 ราย
4. ขอย้ายสับเปลี่ยน
จานวน 2 ราย
จานวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้าย รวมทั้งสิ้น 78 ราย
1. ได้รับการย้ายภายในจังหวัด จานวน 40 ราย
2. ได้รับการย้ายไปต่างจังหวัด จานวน 26 ราย
3. รับย้ายจากต่างจังหวัด
จานวน 10 ราย
4. ย้ายสับเปลี่ยน
จานวน 2 ราย
9. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 56 ราย
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ
6 ราย
- วิชาเอกคณิตศาสตร์
12 ราย
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์
15 ราย
- วิชาเอกสังคมศึกษา
4 ราย
- วิชาเอกปฐมวัย
7 ราย
- วิชาเอกศิลปศึกษา
1 ราย
- วิชาเอกพลศึกษา
2 ราย
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์
8 ราย
- วิชาเอกภาษาจีน
1 ราย
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งาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จานวน 9 ราย
- วิชาเอกภาษาไทย
1 ราย
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ
1 ราย
- วิชาเอกคณิตศาสตร์
1 ราย
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์
1 ราย
- วิชาเอกสังคมศึกษา
1 ราย
- วิชาเอกปฐมวัย
3 ราย
- วิชาเอกนาฏศิลป์
1 ราย

10. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

11. การลาออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

13. การดาเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว

บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จานวน 11 ราย
- วิชาเอกปฐมวัย
4 ราย
- วิชาเอกสังคมศึกษา
3 ราย
- วิชาเอกคณิตศาสตร์
1 ราย
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์
2 ราย
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์
1 ราย
ครูผู้ช่วยได้รับการประเมินเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ผ่านการประเมินและได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ครู จานวน 50 ราย
การเสนอขออนุญาตให้ลาออกจากราชการ
- ข้าราชการครูในสถานศึกษา จานวน 9 ราย
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ จานวน 1 ราย
- ดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง/คาสั่งจ้างพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. พนักงานราชการ
จานวน 37 ราย
2. ครูรายเดือนแก้ปัญหา
จานวน 20 ราย
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
3. บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 13 ราย
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งาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
4. พี่เลี้ยงเด็กพิการ
5. ธุรการโรงเรียน (15,000 บาท)
6. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่ฯ งบ สพฐ.

จานวน 66 ราย
จานวน 42 ราย
จานวน 4 ราย

4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบบัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติ
งาน/กิจกรรม
1. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ผลการดาเนินงาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประเมินและพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน ดังนี้
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จานวน 1,188 คน
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
จานวน 5 คน
- บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)
จานวน 33 คน
- ลูกจ้างประจา จานวน 37 คน
- พนักงานราชการ จานวน 36 คน
2. การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครู มีข้อมูลบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,367 อัตรา
- ลูกจ้างประจา
จานวน 37 อัตรา
3. การจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ได้บันทึกข้อมูลประวัติและหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ให้แก่
(จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มาแสดงความประสงค์ ในการขอ
ของข้าราชการลูกจ้างประจาและสมาชิก
เพิ่มชื่อสมาชิกในครอบครัวแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อเป็น
ในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง และบันทึกข้อมูล
ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันและดาเนินการ
โอนย้ายฐานข้อมูลเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดที่ข้าราชการ
ย้ายไปดารงตาแหน่ง จานวน 253 ราย
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งาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

4. การจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน) มีข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2,023 ราย
- ลูกจ้างประจา จานวน 41 ราย
5. การจัดทาการรับสมัครเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ (กบข.)
ได้สมัครเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.)
จานวน 74 ราย
6. การให้บริการสาเนา ก.พ.7/ทะเบียนประวัติ
ผู้มาขอรับบริการถ่ายสาเนา ก.พ.7 สามารถนา กพ.7
ไปถ่ายสาเนาด้วยความรวดเร็ว จานวน 528 ราย
7. การจัดทาใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ
จัดทาใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณฯ
ระหว่างประจาปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎอัยการ
จานวน 58 ราย
8. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนการเป็นข้าราชการ/ ออกหนังสือรับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ข้าราชการบานาญ และรับรองความประพฤติ
ทางการศึกษา/ข้าราชการบานาญ
จานวน 39 ราย
9. การลาอุปสมบทของข้าราชการครูและบุคลากร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาอุปสมบท
ทางการศึกษา
ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท จานวน 3 ราย
10. การขอพระราชทานเพลิงศพ
ให้คาแนะนาขั้นตอนในการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการและดาเนินการขอพระราชทาน
เพลิงศพ จานวน 2 ราย
11. การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ได้ออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 279 ราย
- ได้ออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้แก่ผู้รับบาเหน็จบานาญ
จานวน 46 ราย
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5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
งาน/กิจกรรม
1. การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการบริหารจัดการ และเพิ่มประสบการณ์
และทักษะการทางานด้านการศึกษา สามารถนามาใช้
ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนี้
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 (ในสานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา)
จานวน 135 คน

6. กลุ่มอานวยการ (การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
งาน/กิจกรรม
1. การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการ
อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. การปรับปรุงภูมิทัศน์
3. การสร้างความปลอดภัยในสานักงานเขต

4. จัดทากิจกรรม 5 ส.
5. จัดกิจกรรมงานปีใหม่

ผลการดาเนินงาน
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมในเรื่องความรับผิดชอบ ความสามัคคี
และความสะอาด ทาให้สานักงานเขตสะอาด ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น สามารถนาคุณธรรม
ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมดาเนินงานดังนี้
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จานวน 58 คน
- มีการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงถนนภายใน
สานักงาน ให้มีความปลอดภัย สะอาด และร่มรื่น
- แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์
เพื่อดูแลความปลอดภัยภายในสานักงานทุกวัน
ทั้งกลางวันและกลางคืน
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทาความสะอาดภายในสานักงาน
และบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันแข่งขันกีฬา เพื่อให้มีความ
สามัคคี และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

20

7. กลุ่มกฎหมายและคดี
งาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการทดสอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับวินัยออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ จริยธรรมและรักษาวินัยสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
โควิด 19)
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนี้
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(บุคลากรในสานักงานเขต และในสถานศึกษา ทุกคน)
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการดาเนินงาน
เนื่องจากการจัดทารายงานการบริหารงานบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาข้อมูลสารสนเทศจากรายงานฉบับนี้ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล ทราบถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกาหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารรั ก ษาความเป็ น ธรรม รั ก ษามาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คล และพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประกอบกั บ บุ ค ลากรภายในกลุ่ ม ทุ ก คนมี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีจิตอาสาในการให้บริการ มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
และสารสนเทศในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ มีการดาเนินงานในรูปขององค์คณะบุคคล เน้นการมีส่วนร่วม
มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ นาไปสู่การบริ หารและให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามขอบข่ายภารกิจ อานาจหน้าที่ และได้นาเสนอ อกศจ.จันทบุรี พิจารณา
กลั่นกรอง ก่อนเสนอ กศจ.จันทบุรี พิจารณาในส่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. เรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อนาเสนอการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต่อ อกศจ.จันทบุรี พิจารณากลั่นกรอง จานวน 11 ครั้ง
2. เรื่องเข้าทีป่ ระชุมเพื่อนาเสนอการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต่อ กศจ.จันทบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ จานวน 11 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัน ทบุรี เขต 2 ได้ดาเนินการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักกระจายอานาจเน้นกำรมีส่วนร่วม
มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ภำยใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กล่าวคือ ได้ดาเนินการบริหาร
อัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา ทั้งในเรื่องของการจัดสรรอัตรากาลัง การเกลี่ยอัตรากาลัง
การกาหนดสาขาวิชาเอกให้มีในสถานศึกษา การสรรหา การย้าย การจัดทาข้อมูลการย้ายครูผู้สอน ย้ายผู้ บริหาร
สถานศึกษา การบรรจุและแต่งตั้ง การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา ให้มาดารง
ตาแหน่งใหม่ การขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สรุปเป็นเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. จั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศในด้ า นอัต ราก าลั งครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาน ามาใช้
ในการบริหารงานบุคคลได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
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2. มีและใช้แผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารอัตรากาลัง ทาให้หน่วยงาน
และสถานศึกษามีอัตรากาลัง ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา
3. มีการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเกลี่ยอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ไปยังสถานศึกษาที่มี
อั ต ราก าลั ง ขาดเกณฑ์ และเกลี่ ย อั ต ราพนั ก งานราชการ/ลู ก จ้ า งต าแหน่ ง ผู้ ผู้ ส อน ให้ กั บ สถานศึ ก ษาที่ มี
อัตรากาลังขาดเกณฑ์ รวมทั้งจัดสรรอัตราคืนกรณีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ส่งผลให้สถานศึกษาที่มี
ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษามีจานวนลดลงอย่างมาก
4. มี การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการดาเนิน การต่า ง ๆ เช่ น คณะกรรมการบริห ารอั ตรากาลั ง
คณะกรรมการจั ด สรรอั ต ราก าลั ง คณะกรรมการจั ด ท าข้ อ มู ล การย้ า ยครู แ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการสรรหาเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดารงตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในระดับที่สูงขึ้น
คณะกรรมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การดาเนิ นงานต่างๆ ยึดหลั กคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ และได้นาการดาเนินงานบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอ กศจ.
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ.กาหนด
งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ
5. มีข้าราชการครูได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา
และตามความขาดแคลนจาเป็น
6. การสรรหา การย้ า ย มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารให้ ท ราบ
อย่างทั่วถึงหลากหลายช่องทาง สามารถสรรหาคนดี คนเก่ง ได้ตามมาตรฐานตาแหน่ง และตามความต้องการ
จาเป็นของหน่วยงาน
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ในการประเมินผลงานได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
และได้รับการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และมีคุณธรรม
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีการจัดตั้งเวรยามรักษาการณ์
ทั้งกลางวัน และกลางคืน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มี ความสะอาด ร่มรื่น จัดกิจกรรม 5 ส. และการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอย่างถูกต้องเหมาะสม ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
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ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดทารายงานการบริหารงานบุคคล ฉบับนี้ เพื่อเป็นการจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ สามารถนาข้อมูล
สารสนเทศจากรายงานฉบับนี้ไปใช้ในการบริห ารงานบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกาหนดหรือพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการ รักษาความเป็นธรรม รักษามาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจากผลการดาเนินงาน สามารถวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
ได้ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด สามารถแปลงนโยบาย
ด้านการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล ทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล สามารถ
บริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา
2. จั ดทาและพัฒ นาฐานข้อมูลข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นกรอบและทิ ศทาง
การบริหารงานบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล
3. การดาเนิ น การจั ดสรรอัตรากาลั ง การเกลี่ ยอัตรา การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆ ได้นาเสนอ
กศจ.พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ ทุกกระบวนการมีการประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานฝ่ายต่างๆ ร่วมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง ก่อนนาเสนอ อกศจ.
จันทบุรี พิจารณากลั่นกรอง และ กศจ.จันทบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ โดยยึดหลักการกระจายอานาจ
เน้นการมีส่วนร่วม ใช้ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด การดาเนินการบริหารงานบุคคลจึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ทาให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ประเด็นปัญหา
แนวทางการแก้ปัญหา
1. บุคลากรของ สพป. และของสานักงานศึกษาธิการ 1.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
จังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล 2. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ สพป.และ สนง.ศธจ.
ที่ต้องดาเนินการร่วมกันยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน
ให้ชัดเจน เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
มีประเด็นความเห็นที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน 3. ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหา
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ให้ชัดเจน ลดความ
ขัดแย้ง และข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน
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ประเด็นปัญหา
2. บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่มีฐานข้อมูล
ที่จะเป็นการช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ในเรื่องต่าง ๆ ให้กับเขตพื้นที่ ในการนาเสนอ
กศจ.เพื่อพิจารณา ในฐานะที่ ศึกษาธิการจังหวัด
เป็นฝ่ายเลขานุการของ กศจ.
3. การดาเนินการในบางเรื่อง บางครั้ง ส่วนราชการ
กาหนดปฏิทินการดาเนินการที่กระชั้นชิด
เป็นสภาวะเร่งรีบของหน่วยงานการศึกษาที่เป็น
ผู้ปฏิบัติที่จะต้องจัดทาข้อมูลให้ทันต่อห้วงเวลา
ของการนาเสนอ อกศจ.และ กศจ. จึงทาให้ สพท.
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนและจัดส่งข้อมูลให้กับ
ฝ่ายเลขานุการ กศจ.ล่าช้าไปด้วย

แนวทางการแก้ปัญหา
ยกเลิกให้มี กศจ. แต่ให้มี อ.ก.ค.ศ.จังหวัด
เป็นคณะกรรมการในเรื่องการบริหารงานบุคคล
โดยให้ ผอ.สพท.เป็นเลขานุการ

ใช้วิธีการประสานงานแบบไม่เป็นทางการล่วงหน้าก่อน
เช่น โดยวาจา การส่งไฟล์ข้อมูลก่อนการนาส่งหนังสือ
ราชการ หรือหากเป็นเอกสารที่ต้องแนบประกอบการ
ประชุมซึ่งมีกระบวนการตามขั้นตอนการดาเนินงาน
ของ สพท.ตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ ไม่สามารถส่งให้
ฝ่ายเลขานุการ กศจ.ได้ทันการจัดทาวาระการประชุม
ก็ให้นาเข้าในวันประชุม หรือเรื่องที่ยังเข้าใจไม่ตรงกัน
ก่อนวันประชุมควรประชุมร่วมกันทุกหน่วยงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ที่ปรึกษา :
นายภาณพ แจ้งพลอย

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คณะทางาน :
นำงสำวอรสำ สมัครสมำน

ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นำงสำววิสำ บัวหลวง

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ

นำงวรรณกร นวลสุวรรณ์

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

นำยศรัณยพงษ์ เนตรสมำนนท์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
นำงสำวเมธำพร มุสิกวรรณ

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

นำงสำวศิริพร ระโหฐำน

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

นำงสำวรพีพรรณ ดวงดี

ลูกจ้ำงชั่วครำว

ปก/รูปเล่ม :
นำงสำวรพีพรรณ ดวงดี

ลูกจ้ำงชั่วครำว
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