รายงานการบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

หนา 1

สวนที่ 1
บทนํา

สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาสุพ รรณบุรี เขต 2 เป น หน ว ยงานในสังกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน อยางทั่ วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้งดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไป
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สํ า หรั บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรกลางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่กําหนดนโยบาย ออกกฎ ระเบียบ ตีความ วินิจฉัยปญหาและกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนด ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เปนองคกรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเปน
การบริหารงานโดยใชอํานาจคู คือ ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภายใตระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
ให ยุบ เลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษา และใหโอนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไปเปนอํานาจหนาที่ของ กศจ.ของจังหวัดนั้น ๆ
การบริห ารทรัพยากรบุ คคล มี ความสําคัญ สงผลกระทบตอข าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาจํานวนมาก ทั้งในดานการสรรหา บรรจุแตงตั้ง เลื่อนระดับตําแหนง เลื่อนเงินเดือน วิทยฐานะ
การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ประกอบกับปจจุบันไดมีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจ
หลายองคกร ไดเขามามีบทบาทในการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจ ทั้งอํานาจของผูบังคับบัญชาและองค
คณะบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จึงกําหนดใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ
2563 ขึ้น
วัตถุประสงคของการรายงาน
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด
3. เพื่อเปนการจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานบุคคล ในการกําหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการ
รักษาความเปนธรรม รักษามาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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หนา 2

บริบททั่วไป

สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 เป น หน ว ยงานในสั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริห ารงานของ
กระทรวงศึ กษาธิการ ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญ ญั ติระเบีย บ
บริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่ มเติม มี ภ ารกิจ หลั กในด านการสงเสริ ม
สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในสวนการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลอยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. โดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีบริบททั่วไป ดังนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางดานทิศตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู
พื้นที่ราบลุมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ําสุพรรณบุรี ไหลผานตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต จังหวัด
สุพรรณบุรีตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 4 ลิปดาถึง 15 องศา 5ลิปดาเหนือ และระหวางเสนแวง 99
องศา 17 ลิปดาถึง 100 องศา 16 ลิปดา ตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 3 - 10 เมตรมี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ลานไร คิดเปนรอยละ 5.2 ของพื้นที่
ภาคกลาง อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 340) โดย
ทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ จังหวัดสิงหบุรีอางทองและพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ จังวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมเปนสวนใหญ มีพื้นที่บางสวนเปนที่ราบสูง
โดยมีความลาดเทระหวาง 0 - 3 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูทางดานตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแตเหนือ
จรดใต บริเวณพื้นที่ต่ําสุดอยูทางดานตะวันออกเฉียงใต คืออยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เฉลี่ย
ประมาณ 3 เมตร สวนทางเหนือของจังหวัดอยูสูงจากระดับ น้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดสุพรรณบุรีใชทํานาขาวมีแมน้ําลําคลองหนองบึงอยูทั่วไป แมน้ําสายสําคัญที่ไหล
ผานจากเหนือสุดถึงใตสุด ไดแกแมน้ําทาจีน หรือแมน้ําสุพรรณบุรี
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง
กลาวคือ ฤดูรอนไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตจากทะเลจีนใตพัดผานเขามาในชวงเดือน
กุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทําใหอากาศรอนอบอาวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต
จากมหาสมุทรอินเดียพัดผานมาในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ทําใหอากาศมีความชุมชื้นมี
ฝนตกโดยทั่วไป ฤดูหนาวไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานเขามาในชวงเดือนตุลาคม
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิสูงสุด 39.3 องศาเซลเซียส ในเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิต่ําสุด 15.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
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หนา 3

แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
การปกครอง

การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบงสวนราชการออกเปน 2 สวน คือการบริหารราชการสวนภูมิภาค
และการบริ หารราชการส วนท องถิ่ น การบริ หารราชการส วนภู มิ ภาค แบ งเขตการปกครองออกเป น 10 อํ าเภอ
110 ตําบล และ 1007 หมูบาน โดยมีอําเภอดังนี้
1. อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 540.917 ตารางกิโลเมตร 19 ตําบล 123 หมูบาน 2.
อําเภอดอนเจดีย
มีพื้นที่ 252.081 ตารางกิโลเมตร5 ตําบล48 หมูบาน
3. อําเภอดานชาง
มีพื้นที่ 1,193.599ตารางกิโลเมตร7ตําบล93หมูบาน
4. อําเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ 552.330 ตารางกิโลเมตร13ตําบล 119 หมูบาน
5. อําเภอบางปลามา
มีพื้นที่ 481.298ตารางกิโลเมตร 17 ตําบล 127 หมูบาน
6. อําเภอศรีประจันต
มีพื้นที่180.986 ตารางกิโลเมตร9 ตําบล64หมูบาน
7. อําเภอสองพี่นอง
มีพื้นที่750.381 ตารางกิโลเมตร 14 ตําบล 140 หมูบาน
8. อําเภอสามชุก
มีพื้นที่ 355.917ตารางกิโลเมตร7 ตําบล 68 หมูบาน
9. อําเภอหนองหญาไซ มีพื้นที่420.209 ตารางกิโลเมตร6 ตําบล64หมูบาน
10.อําเภออูทอง
มีพื้นที่ 630.209 ตารางกิโลเมตร 15 ตําบล151 หมูบาน
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 อํานาจหนาที่และภารกิจ
สํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งอยูบ ริเวณโรงเรีย นวั ด
หนองตาสาม ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนหนวยงานบริหารราชการสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของ
ทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และแจ ง การจั ด สรรงบประมาณที่ ได รั บ ให ห น ว ยงานข า งต น รั บ ทราบ รวมทั้ งกํ า กั บ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รร ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส งเสริ ม การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิ บัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหน วยงานตางๆ ทั้ งภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แบงสวนราชการภายใน
ออกเปนกลุม/หนวย ดังตอไปนี้
(1) กลุมอํานวยการ (Administration Group)
(2) กลุมนโยบายและแผน (Plolicy and Pl anningGroup)
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย (Financial and Assets Administration Group)
(5) กลุมบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and
Evaluation for Educational Provision Group)
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)
(9) หนวยตรวจสอบภายใน (Information Technology for Education Center)
 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาและปริมาณงานในความรับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีหนวยงาน บุคลากร และ
นักเรียน ในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอดอนเจดีย อําเภอสองพี่นอง
และอําเภออูทอง ดังนี้
1. จํานวนสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 133 โรงเรียน จําแนกเปนรายอําเภอ (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564 )
อําเภอ
ดอนเจดีย
สองพี่นอง
อูทอง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงเรียน
26
54
53
133

2. จํานวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จําแนกเปนรายอําเภอ (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564)
อําเภอ
ดอนเจดีย
สองพี่นอง
อูทอง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงเรียนขยายโอกาส
6
12
9
27

3. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กจําแนกเปนรายอําเภอ (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564)
อําเภอ

ดอนเจดีย
สองพี่นอง
อูทอง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
17
26
3
73

หมายเหตุ อําเภอดอนเจดียมีโรงเรียนขนาดเล็กควบรวม 1 โรงเรียน
อําเภออูทองมีโรงเรียนขนาดเล็กควบรวม 1 โรงเรียน
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4. จํานวนนักเรียน หองเรียน ปการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับชั้น เพศ และรายอําเภอ
(ขอมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.2564)
จํานวนนักเรียน(คน)
ระดับชั้น

ดอนเจดีย

สองพี่นอง

อูทอง

ชาย หญิง
15
5
177 158
188 193

ชาย หญิง
60
54
418 371
442 468

ชาย หญิง
107 115
401 361
417 377

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
380
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
238
ประถมศึกษาปที่ 2
254
ประถมศึกษาปที่ 3
264
ประถมศึกษาปที่ 4
272
ประถมศึกษาปที่ 5
264
ประถมศึกษาปที่ 6
250
รวม
1542
ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
48
มัธยมศึกษาปที่ 2
66
มัธยมศึกษาปที่ 3
52
รวม
166
มัธยมศึกษาตอนตน
รวมทั้งสิ้น

รวม
ชาย
182
996
1047

หญิง
174
890
1038

จํานวน
รวม หองเรียน
ทั้งสิ้น
356
1886
2085

41
143
143

356

920

893

925

853

2225

2102

4327

327

222
195
275
261
242
217

533
468
558
575
510
537

463
453
448
487
442
488

497
448
503
461
449
500

395
460
433
456
454
459

1268
1170
1325
1308
1223
1287

1080
1108
1156
1204
1138
1164

2348
2278
2481
2512
2361
2451

143
144
144
143
143
141

1412

3181

2781

2858

2657

7581

6850

14431

858

30
36
48

196
169
182

168
144
138

110
105
94

64
84
88

354
340
328

262
264
274

31
29
29

114

547

450

309

236

1022

800

616
604
602
1822

2088 1882

4648

4124

4092

3746

10828

9752

20580

1274
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5. จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2564
ขนาดโรงเรียน

จํานวนนักเรียน

ขนาดที่ 1

นอยกวา 20 คน

จํานวนโรงเรียน

รอยละ
0.00

21 - 40 คน

11

8.33

41 - 60 คน

16

12.12

61 - 80 คน

10

7.58

81 - 100 คน

22

16.67

101 - 119 คน

14

10.61

73

55.30

รวม
ขนาดที่ 2

120 - 199 คน

38

28.79

ขนาดที่ 3

200 - 299 คน

13

9.85

ขนาดที่ 4

300 - 499 คน

3

2.27

ขนาดที่ 5

500 - 1499 คน

5

3.79

ขนาดที่ 6

1500 - 2499 คน

ขนาดที่ 7

ตั้งแต 2,500 คนขึ้นไป
132

100.00

รวมทั้งสิ้น

6. จํานวนนักเรียน ครู และขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2564 (ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก 119 คน ลงมา
ขนาดกลาง 120 - 719 คน
ขนาดใหญ 720 - 1,679 คน
ขนาดใหญพิเศษ 1,680 คนขึ้นไป
รวม

ดอนเจดีย
17
8
1

สองพี่นอง
26
26
2

อูทอง
30
21
1

26

54

52

รวม
43
34
3
0
80

ระดับการศึกษา
อนุบาล 1 - ป.6
อนุบาล 1 - ม.3
รวม

ดอนเจดีย
20
6
26

สองพี่นอง
42
12
54

อูทอง
43
9
52

รวม
62
18
80
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7. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีจํานวนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
7.1 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา
รายการ

ปริญญาเอก

ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ครู
ครูผูชวย
รวม

4
4

ระดับการศึกษา
ปริญญา ปริญญา ต่ํากวาปริญญา
โท
ตรี
ตรี
105
5
10
1
278
662
154
393
822
-

รวม
114
11
940
154
1,219

7.2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนงและวิทยฐานะ
ตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา

อันดับเงินเดือน
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4

วิทยฐานะ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

จํานวน
25
87
2
1
5
5
-

อันดับเงินเดือน
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
ครูผูชวย
รวมทั้งสิ้น

วิทยฐานะ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
-

จํานวน
348
216
386
143
1,093

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

ครู

ครูผูชวย

ตําแหนง
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1
3
-

1
-

6
2
-

1
3
12
6
7
5

6
-

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

5
4
7
5

4
6
5
2

1
2
2
2
3

1
-

1
3
12
6
7
5

-

11

1

-

-

12

1

1

8

2

12

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

5

-

3

8

-

8

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

1
29

1

1
12

1
1
57

7

1
27

1
20

3

1
1
57

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
กลุมกฎหมายและคดี
รวมทั้งสิ้น
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ต่ํากวา
ปริญญาตรี

-

ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
กลุมอํานวยการ
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รวม

รวม

รายการ

ลูกจาง
ชั่วคราว

ปริญญาตรี

บุคลากรทางการศึกษา
38 ค
38 ข
(1) (2)

ลูกจางประจํา

7.3 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่
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7.4 กลุมโรงเรียน
อําเภอ/กลุม

อําเภอดอนเจดีย
1. กลุมเจดียยุทธหัตถี
2. กลุมนเรศวร
อําเภอสองพี่นอง
1. กลุมทศมิตร
2. กลุมทาจีน
3. กลุมหัวโพธิ์-ศรีสําราญ
4. กลุมบอสุพรรณ-หนองบอ
5. กลุมสุวรรณสาธุกิจ
อําเภออูทอง
1. กลุมพระยาจักร
2. กลุมโภคาราม
3. กลุมสระยายโสม
4. กลุมถ้ําเสือ
5. กลุมรอยพระพุทธบาท
รวม

จํานวนโรงเรียน
10 โรงเรียน
16 โรงเรียน
9 โรงเรียน
14 โรงเรียน
11 โรงเรียน
11 โรงเรียน
9 โรงเรียน
8 โรงเรียน
12 โรงเรียน
12 โรงเรียน
10 โรงเรียน
11 โรงเรียน
132 โรงเรียน

7.5 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
จํานวน - ครอบครัว
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อํานาจหนาที่

สวนที่ 2

ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) มีอํานาจ
และหนาที่ ดังตอไปนี้
1. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้ น ที่ การศึกษา รวมทั้ งการกํ าหนดจํานวนและอัตราตํ าแหน งและเกลี่ย อัต รําลังให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2. พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
5. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ กําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ การยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงาน
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
9. พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
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สวนที่ 3
ผลการดําเนินการ
การบริหารงานบุคคล ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ดําเนินการดวยระบบคุณธรรม (Merit System) ความเสมอภาค มีการสรรหา การบรรจุ การยาย การแตงตั้ง
และการคัดเลือก สงเสริม สนับสนุน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งสนองตอบตอสมรรถนะและ
ผลการปฏิบัติงาน นําไปสูขวัญและกําลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเปนองค
ตนแบบของการบริหารงานดวยระบบคุณ ธรรม ใหกับองคกรอื่น ๆ การบรรจุ การยาย และการแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียมกันอยางเหมาะสม สนองตอบตอการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมบริหารงานบุคคล ไดดําเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ
หนาที่ ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวของ บรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย และตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ได
ดังนี้
1. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ยอัตรากําลังให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
จํานวน
เรื่องทีพ่ ิจารณา
ครั้ง
ราย
1. จัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1
1.1 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
11
1
1.2 ตําแหนงครูผูสอน
70
2. เกลี่ ย อั ต รากํ าลั งข าราชการครู จ ากโรงเรีย นที่ มี อั ต ราวางเกิ น เกณฑ ไป
2
กําหนดในโรงเรียนที่มีอัตราวางต่ํากวาเกณฑ
9
3. การสรรหา(รับโอน)อัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
1
2
ตามมาตรา 38 ค(2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดสรรอัตราจาง พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
1
4.1 จัดสรรพนักงานราชการ ตําแหนงครูพี่เลี้ยง
8
1
4.2 จัดสรรพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน
28
4.3 จัดสรรอัตราจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูรายเดือน
1
แกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
9
1
4.3 จัดสรรอัตราจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
3
1
4.5 จัดสรรอัตราจางพี่เลี้ยงเด็กพิการ
22
1
4.6 จัดสรรอัตราจางบุคลากรวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
8
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เรื่องที่พิจารณา
4.7 จัดสรรอัตราจางชั่วคราว นักการภารโรง
4.8 จัดสรรอัตราจางชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
รวมจํานวน

ครั้ง
1
1
13

จํานวน

ราย
38
120
328

ในปงบประมาณ 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได
ดําเนินการเกลี่ยและจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สําหรับ ตําแหนงวางใน
สถานศึกษา ตัดโอนตําแหนงวาง จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูผูสอนเกินเกณฑ ไปกําหนดในตําแหนง
เดิ มในสถานศึ ก ษาที่ มี อัต รากํ าลั งครู ผู ส อนต่ํ ากวาเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กํ าหนด จัด สรรอั ต ราจ างชั่ ว คราวทั้ ง
ครูผูสอน ครูผูทรงคุณคา บุคลากรวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง และ
สถานศึกษามีการจางอัตราจาง ตําแหนงครู เพื่อทดแทนอัตรากําลังที่ยังไมไดรับการบรรจุและแตงตั้ง จาก
สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ส งผลให สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีการบริหารอัตรากําลังและการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี
ความเหมาะสมไดในระดับหนึ่ง เปนไปตามความตองการและจําเปนอยางแทจริงของสถานศึกษา โดยการใช
อัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตอไป
2. พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน
เรื่องที่พิจารณา
คําสั่ง
ราย
1. ยายและโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ผูบริหารการศึกษา
2
2
1.2 ผูบริหารสถานศึกษา
- กรณีปกติ
3
21
- กรณีพิเศษ
1.3 ขาราชการครู
- กรณีปกติ
4
46
- ยายตามผลการสอบ
1
1
- กรณีพิเศษ
4
8
1.4 ยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
2. การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 สายงานการสอน (โอนไปสังกัดอื่น)
1
3
2.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
3
3
รายงานการบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

หนา 14

เรื่องที่พิจารณา
3. การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย
- รอบทั่วไป จากการสอบแขงขัน
(เลื่อนการสอบจากสถานการณโรคโควิด-19)
- กรณีพิเศษ (ว16)
- นักศึกษาทุน เพื่อพัฒนาทองถิ่น
4. การบรรจุและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
5. การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษานิเทศก
4. การเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
5. แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
6. แตงตั้งขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู
รวม

คําสั่ง

จํานวน

ราย

-

-

1
2
1

13
12
1

2
3
9
35

8
17
176
311

จากการที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอยายทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และต างเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส งผลกระทบต อ อั ต รากํ า ลั งและภารกิ จ การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
สถานศึกษาในสังกัด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดดําเนินการบริหาร
อัตรากําลัง ใหเปนไปตามความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา โดยการดําเนินการบรรจุ ยายและ
แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสายผูบริหารสถานศึกษา ทั้งสายผูบริหารสถานศึกษา
และสายผูสอน สรุปได ดังนี้
การดําเนินการ

จํานวน (ราย)

ยายผูบริหารสถานศึกษา
11
ยายครูผูสอน
46
แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
17
แตงตั้งครูผูชวย ดํารงตําแหนงครู
176
บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได(เลื่อนการสอบจากสถานการณโรคโควิด-19)
บรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได กรณีพิเศษ
13
บรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
12
รวม
275
จากข อ มู ล พบว า ในป งบประมาณ 2564 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ไดดําเนินการสรรหา บรรจุแตงตั้งและยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามสายงาน สายงานบริหารสถานศึกษาไดดําเนินการยายผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 ราย
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สายงานการสอน ไดดําเนินการยายขาราชการครูสายผูสอน จํานวน ภ46 ราย แตงตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม จํานวน 17 คณะ แตงตั้งครูผูชวย ดํารงตําแหนงครูจํานวน 176 ราย ไมได
รับการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดและสอบคัดเลือกไดกรณีพิเศษ ตรงตามความตองการและจําเปนของ
สถานศึกษา ในสาขาวิชาขาดแคลน รวมจํานวน 13 ราย บรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น จํานวน 12 ราย ซึ่งเปนการยกระดับการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ลด
ปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครูในสถานศึกษา สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา สรางความเขมแข็ง
ใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดในสถานการณดังกลาว
ส ว นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ได มี ก ารดํ าเนิ น การ
ประเมิน การในการเปลี่ยนตําแหนง การยาย การโอนขาราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานสวน
ทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ในตําแหนงที่วาง จํานวน 4 ตําแหนง การดําเนินการจัดหาบุคลากรทดแทนในตําแหนงวาง โดยการจาง
อั ต ราจ างชั่ วคราวเพื่ อ ปฏิ บั ติงานทดแทนและต อเนื่ อง ภายใต กรอบอัตรากํ าลังของสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา สงผลใหขาราชการในสังกัดไดรับความกาวหนาในวิชาชีพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
ตอไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ให ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาความดี ความชอบของผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา
ผูบริหารสถานศึกษา ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่องที่พิจารณา
1. ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือน, คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประกาศรอยละที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
- เลื่อน ในระดับดีเดน
- เลื่อน ในระดับดีมาก
- เลื่อน ในระดับดี
- เลื่อน ในระดับพอใช
- ไมเลื่อน
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ครั้ง

จํานวน

ราย

2

-

2

-

2

-

1

1,225
437
531
257
0
0
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เรื่องที่พิจารณา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
- เลื่อน ในระดับดีเดน
- เลื่อน ในระดับดีมาก
- เลื่อน ในระดับดี
- เลื่อน ในระดับพอใช
- ไมเลื่อน
5. เลื่ อนขั้ น เงิน เดื อนข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
- เลื่อน ในระดับดีเดน
- เลื่อน ในระดับดีมาก
- เลื่อน ในระดับดี
- ไมเลื่อน
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
- เลื่อน ในระดับดีเดน
- เลื่อน ในระดับดีมาก
- เลื่อน ในระดับดี
- ไมเลื่อน
รวม

ครั้ง
1

1

1

10

จํานวน

ราย
1,244
670
507
65
2
29
28
1
29
28
1
2,527

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดปฏิบัติตาม
กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการเลื่อนขั้นเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนไปตาม
กรอบวงเงิ น ที่ กํา หนดผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ านมา ข าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รับ การ
พิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดทุกประการ ขาราชการไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรายการ
สวนผูที่ไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
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4. การพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจํ าป 2564 ให แ ก ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
จํานวน
เรื่องที่พิจารณา
ครั้ง
ราย
การพิจารณาเสนอขอพระราช พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจําป 2564
1
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ชั้นตรา ป.ม.
14
- ชั้นตรา ท.ช.
23
- ชั้นตรา ท.ม.
15
- ชั้นตรา ต.ช.
- ชั้นตรา ต.ม.
39
- ชั้นตรา จ.ม.
1
- ชั้นตรา บ.ช.
1
- เหรียญจักรพรรดิมาลา
24
รวม
1
117
5. การพิจารณาเกี่ยวกับ เรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการ
รองทุกข ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดมีการจัดตั้งศูนย
ให ความช วยเหลื อด านกฎหมาย ศู น ย บ ริการขอมูลขาวสาร ศูน ยไกลเกลี่ย ขอพิ พาท ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศูนยรับเรื่องรองเรียนและรองทุกข มีการจัดอบรมใหความรู กับผูบริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ผานมาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบี ย บ กฎหมายของทางราชการ และไดรับ การชวยเหลือตามระเบีย บแบบแผนของทางราชการและ
สามารถขจัดปญหา ความขัดแยง เปนการปองปรามทําใหปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ลดนอยลง
6. สงเสริมสนับสนุน การพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรมการจัดสวัสดิการ การยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา
6.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดดําเนินการเสริมสราง
ความเขมแข็งในดานการบริหารงานบุคคล โดยไดมีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พั ฒ นาให มี คุ ณ ภาพ สามารถปฏิ บั ติ งานได ต ามมาตรฐานวิช าชีพ หรือ ตามหลั กเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กํ าหนด
สามารถจัดการเรียนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ดวยโครงการและกิจกรรม สําคัญ ดังนี้
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(1) พัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ เปนการ
พั ฒ นาผู บ ริห ารสถานศึ กษาทุ กระดั บ ที่ เปลี่ ย นตําแหนง อัน สงผลต อสมรรถนะในการปฏิ บั ติห นาที่ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการความรู พัฒ นาสมรรถนะใหเกิดคุณลักษณะ
ตอการปฏิบัติหนาที่ที่สมบูรณ
(2) พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ รองผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ครูชํานาญการพิเศษ และครู
เชี่ยวชาญ โดยมีเปาหมายเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการ
ประเมินใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ไดเขารับการพัฒนา
(3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินการทางวินัยและความรูดานกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข อ งให กับ ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ เคยผ านการอบรมการดํ าเนิ น การทางวิ นั ย มาแลว ให ส ามารถ
พิ จ ารณาดํ าเนิ น การทางวินั ย ได ต ามกระบวนการและขั้ น ตอนตามกฎหมาย ปฏิ บั ติ ห นาที่ ต ามระเบี ย บ
กฎหมาย การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเพื่อลดปญหา ขอพิพาทและการ
ฟองคดีปกครองทั้งในระดับหนวยงานและสถานศึกษา
(4) โครงการสรรหาข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษา มี
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบอัตรากําลัง และขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษามี การเปลี่ ย นตํ าแหน งและความกาวหนาในวิช าชีพ โดยคัดเลือกบุคคลเปน อัตราจางเพื่ อ
ปฏิ บั ติ งานพนั กงานราชการ ตํ า แหน งครูพี่เลี้ย ง และลูกจางชั่วคราว ตํ าแหนงพี่ เลี้ย งเด็กพิ การ ลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และลูกจางั่วคราวรายเดือน แกไขปญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
(5) การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลตาง ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุงมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ ดวยการครองตน ครองคน
และครองงาน เป นแบบอยางที ดีของผูมีจิ ตวิญ ญาณครู รวมทั้ งเพื่อเป นการกระตุน ใหผูป ระกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษาที่ยังไมไดรับการยกยอง ไดเรงพัฒนางานและพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการเปนครูที่ดี ซึ่ง
จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติ ตอไป อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลักดัน ใหครูมีกระบวนการคิด ใฝรู ยกยองใหครู มีความ
เปนครู ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดี ของสังคมและสรางคานิยมใหสังคมยอมรับ มีผลงาน
เชิ งประจั กษ ดี เด น สมควรได รับ การยกยอง โดยมี ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ไดรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
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1. รางวัลโครงการดําเนินงานที่สงเสริมคุณภาพทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่
10 ประจําป 2564 ผูไดรับการคัดเลือก ระดับ สพฐ. ดังนี้
ที่
1
2
3
4

5
6

7

8

9

รายการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
ดานบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ดานบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ดานบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา
ดานบริหารจัดการ
ครูผสู อนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
ดานบริหารจัดการ
ครูผสู อนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
ดานวิชาการ
ครูผสู อนยอดเยี่ยม Active Teacher
ระดับประถมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
ศึกษานิเทศกยอดเยีย่ ม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานวิชาการ

รางวัล
รองชนะเลิศ

ผูไดรับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดคณฑี

ชนะเลิศ

โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ

รองชนะเลิศ

โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยา
จักร

รองชนะเลิศ

โรงเรียนพลับพลาไชย

รองชนะเลิศ

นางศิริรัตน แยมขยายตําแหนง
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล
บานทาพระยาจักร
นางอาภรณ ชางเรือนกุล
ตําแหนงครู
รร.วัดทาไชย(ประชานุกลู )

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

หมายเหตุ

น.ส.กาญจนา กาฬภักดี
ตําแหนงครู
รร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ
ดอนเจดีย
น.ส.หัทยา สุดยอด
ตําแหนงครู
โรงเรียนวัดคีรรี ัตนาราม

นางสุมาลี สุธีกุล

ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

2. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูไดรับการ
คัดเลือก จํานวน 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
2. โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
3. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจําป 2564 ระดับประเทศ ผูไดรับการคัดเลือก
คือ นางสาววิชุดา บัวแจงงาม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)
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4. รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป 2564 จาก สํานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูไดรับการคัดเลือก 3 ราย
1. ประเภท ผูบริหารสถานศึกษา นางจุฑามาส คลายสุบรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาไชย
(ประชานุกูล)
2. ประเภทบุคลากรทางการศึกษา นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
3. ประเภทครูผูสอน นางอาภรณ ชางเรือนกุล ครูโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)
5. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว ประจําป 2564 จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร
2. โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย
6. รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ระดับจังหวัด ผูไดรับการคัดเลือก จํานวน 1 ราย ไดแก นาย
เฉลิมชนม รักลีลาวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
7. การคัด เลื อกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัล ครูผูส อนดีเดน ประจําป 2564
ระดับจังหวัด ดังนี้
1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตรดเี ดน ไดแก นางอาภรณ ชางเรือนกุล โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)
2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเดน ไดแก นางนภาวรรณ ศรีกงพาน
โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)
3. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษาดีเดน ไดแก น.ส.วิเกษินี แจมบูชา
โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)
4. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดีเดน (ภาษาอังกฤษ) ไดแก
นางสาวตติยาภรณ คลายสุบรรณ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
8. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2564 ในสังกัด จากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน ประกาศผล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจําป 2564 จํานวน 15 โรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร สุพรรณบุรี เกียรติบัตรดีเดน 5 ปติดตอกัน
2. โรงเรียนบานเขากําแพง สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน 4 ปติดตอกัน
3. โรงเรียนวัดหัวกลับ สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน 3 ปติดตอกัน
4. โรงเรียนวัดคณฑี สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน 2 ปติดตอกัน
5. โรงเรียนวัดทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สุพรรณบุรี เกียรติบัตรดีเดน 2 ปติดตอกัน
6. โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
7. โรงเรียนวัดชองลม สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
8. โรงเรียนวัดโคกสําโรง สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
9. โรงเรียนวัดกลางบานดอน สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
10. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
11. โรงเรียนวัดหวยคูสามัคคี สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
12. โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
13. โรงเรียนบานหนองแหน สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
14. โรงเรียนบานหัววังสุ พรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
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15. โรงเรียนวัดสระพังลาน สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรดีเดน
10. รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป 2564
- ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน จํานวน 14 ราย
- ครูผูสอนดีเดน
จํานวน 36 ราย
- บุคลากรทางการศึกษาดีเดน จํานวน 1 ราย
(6) กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลของข าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน
เรื่องที่พิจารณา
ครั้ง
ราย
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 1 คณะ
2
6
2. แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
2
6
ขั้นพื้นฐาน
3. ดําเนินการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการกํากับ ดูแล ติดตาม
การบริหารงานบุคคลและสถานศึกษา ให เปน ไปตามประกาศของ สพฐ. และ
หลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด พรอมประกาศหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตําแหนง
ศึกษานิเทศก ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2
1,219
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
1
29
รวม
7
1,260
ในด านการพิ จ ารณาประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของข าราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษา ได ดํ า เนิ น การในรู ป องค ค ณะบุ ค คล เป น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ข องกฎ ก.ค.ศ.และแนวปฏิ บั ติ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาทุ ก ประการ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป น ไปตามกรอบวงเงิ น ที่ กํ าหนด โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษา จํานวน 2 คณะ และในสํานักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 1 คณะ ซึ่งเปนไปตามกฎ ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติที่กําหนดทุกประการ
(7) จั ดทํ าและพั ฒ นาฐานขอมูล ขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในหน วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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จั ด ทํ า และพั ฒ นาฐานข อ มู ล ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในหน ว ยงาน
การศึ กษา ในเขตพื้ น ที่ การศึ กษาทั้ งในส ว นของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาดวยการ
จั ด ระบบข อ มู ล สารสนเทศบุ ค คลด ว ยระบบบริ ห ารงานบุ ค คล (HRMS) ของสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรายโรงเรียน รายบุคคลที่ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบันและพรอมใช สํานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดจัดทํ าระบบฐานขอมูลข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ในทุ ก ตํ าแหน ง ที่ เป น ข อ มู ล พร อมใช แ ละเป น ป จ จุ บั น สํ าหรั บ การบริ ห าร โดยมี ขอ มู ล
สารสนเทศที่ครบถวน ทั้งดาน ประวัติสวนตัว ประวัติการรับราชการ อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา ระดับ
ตําแหนง นอกจากนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. ยังไดจัดใหมีโครงการจัดทําระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส เปน
การพั ฒ นาระบบข อมูลสารสนเทศของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับ รองการบริห าร
อัตรากําลัง ประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเพื่อเปนฐานในการ
วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในอนาคต ใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปน
(8) การจั ด ทํ ารายงานประจํ าป ที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ของกลุมบริหารงานบุคคลในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการประมวลผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งเชิงปริมาณ เชิ งคุ ณ ภาพ ที่ สะท อนผลการปฏิบั ติงานของสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อเปนขอมูลสําหรับพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหมีคุณภาพ และนําเสนอ
ตอผูมีสวนที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป ซึ่งเปนกลไกในการควบคุม กํากับติดตามการปฏิบัติงานขององค
คณะบุคคลอยางมีสมดุล และเพื่อใหผลการดําเนินงาน สงผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสูการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
(9) พิจารณาใหความเห็นชอบ เรื่อง การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
จํานวน
เรื่องที่พิจารณา
คณะ
ราย
1. พิจารณาแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
เปนคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให
มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ว 17/2552
1.1 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ
- ผลการปฏิบัติงานดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3
จํานวน 29 คณะ จํานวน 10 สาขาวิชา
29
29
1.2 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
- ผลการปฏิบัติงานดานที่ 1 ดานที่ 2 จํานวน 10 คณะ
สาขาบริหารสถานศึกษา
11
11
1
8
- ผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 คณะ สาขาบริหาร
สถานศึกษา
1.3 คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
รายงานการบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
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- ผลการปฏิบัติงานดานที่ 1 ดานที่ 2 จํานวน 1 คณะ
สาขาบริหารสถานศึกษา
2. พิจารณาตรวจสอบผูมีคุณสมบัตผิ ูผานการประเมินตามหลักเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพื่ อขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลั กเกณฑและวิธีการ
ว21/2560
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติชาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 2 คณะ 2 ครั้ง
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติชาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 8 คณะ 8 ครั้ง
รวม

1

1

2

2

8

8

57

64

ในปงบประมาณ 2564 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อเปนคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ขอใหมีวิทยฐานะ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.3/ว 17/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานที่ 1 ประเมินวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ประเมินความรูความสามารถ จํานวน 29 คณะ
จํานวน 10 สาขาวิชา และประเมินผลงานดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ จํานวน
29 คณะ ใน 10 สาขาวิชา
2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 17/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานที่ 1 ประเมิน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ความรูความสามารถ จํานวน 11 คณะ
จํานวน 1 สาขาวิชา
3. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เพื่อประเมินผลงานดานที่ 3
ดานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ โดยนํารายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่สํานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อกําหนดให
เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจผลงานด า นที่ 3 ด า นผลการปฏิ บั ติ ง านและผลงานทางวิ ช าการ แต ง ตั้ ง เป น
คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานดานที่ 3 จํานวน 1 คณะใน สาขาวิชาบริหารการศึกษา
4. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารผูผานการประเมินในการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ซึ่งผลการดําเนินงานพบวามีคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในทุ ก วิ ท ยฐานะและทุ ก สาขาวิช า ที่ ข อรับ การประเมิ น ในแต ล ะรอบป และการแต งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเปนไปตามประกาศและหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนดทุกประการ
(10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
รายงานการบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

หนา 24

เรื่องที่พิจารณา

ครั้ง

1. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ว17/2552) ดังนี้
2.1 วิทยฐานะชํานาญการ
2.2 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
2. พิจารณาอนุมัติผลการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบ
การประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ(ว21/2560) ดังนี้
2.1 วิทยฐานะชํานาญการ
2.2 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
รวม

จํานวน

ราย

8
2

29
8

2
3
15

2
8
47

ในปงบประมาณ 2564 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการสงเสริม
ใหไดรับความกาวหนาในวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กําหนด โดย
ไดรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ และไดรับการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวีการ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
ซึ่งมีผูเสนอขอรับการประเมินจําแนกตามวิทยฐานะและสาขาวิชา ดังนี้
วิทยฐานะชํานาญการ
ผลการประเมิน
จํานวนผูขอรับ
สาขาวิชา
อยูระหวาง
การประเมิน
อนุมติ
ปรับปรุง
ไมอนุมัติ
ดําเนินการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร
ศิลป
การงานอาชีพฯ
- คอมพิวเตอร
- งานบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา
ว 21/2560
รวม

7
3
3
2
7
3
1

7
3
3
2
7
3
1

1
1
29

1
1
29

-

-

-

-

-

-

จากข อมู ล พบว ามี ข าราชการครูในสถานศึ กษาขอรับ การประเมิน เพื่ อ ให มีวิท ยฐานะ
ชํานาญการตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 29 ราย ใน 10 สาขาวิชา ไดรับ
รายงานการบริหารงานบุคคล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
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การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนดทุกราย ไดรับการประเมินและไดรับการแตงตั้งใหมี
วิทยฐานะชํานาญการทุกราย คิดเปนรอยละ 100
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สาขาวิชา
บริหารสถานศึกษา
ว 21/2560
รวม

ผลการประเมิน

จํานวนผูขอรับ
การประเมิน

อนุมติ

ปรับปรุง

ไมอนุมัติ

11
8
19

8
8
16

-

-

อยูระหวาง
ดําเนินการ

3
-

3

ในปงบประมาณ 2564 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ขอรับการประเมินเพื่อขอใหมีวิทยฐานะชํานาญ
การพิ เศษ ตามหลั กเกณฑ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กํ าหนด (ว 17/2552) จํานวน 11 ราย สายงานบริห าร
สถานศึกษา ได รับการประเมิ นด านที่ 1 ด านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ด านที่ 2 ดานความรู
ความสามารถ และดานที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 8 ราย
ผานการประเมิน และไดรับแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํ านาญการพิเศษ 8 ราย คิ ดเปน รอยละ 100 และตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ว 21/2560 มีผูเสนอผลการประเมินเพื่อขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 8 ราย ไดรับการอนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน
8 ราย คิดเปนรอยละ 100
ในปงบประมาณ 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่หลัก ๆ สําคัญ ดังนี้
1. บริหารนโยบาย ตามบทบาทและหนาที่ โดยเนนความถูกตอง ตามระเบียบกฎหมาย
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ.กําหนดวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทํ าขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การเกลี่ยอัตรากําลัง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเปนธรรม เพื่อประโยชนในการบรรจุแตงตั้งและ
เปนประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษา
3. ส งเสริม สนั บ สนุ น ให ขาราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา มี ความก าวหน าใน
วิ ช าชี พ ในการมี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ กํ า กั บ ติ ด ตาม การประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ ให เป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
4. กํ ากั บ ติ ด ตาม การย าย การตั ด โอนตํ าแหน งและอั ต ราเงิน เดื อ น การบรรจุ แ ต งตั้ ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดวยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม การออกคําสั่งใหถูกตอง
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5. กํากับ ติดตาม การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม ตามระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล โดยไมมีขอรองเรียน

สวนที่ 4
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

ปญหาและอุปสรรค
1. การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ไมสามารถกําหนดเองได เนื่องจากตองปฏิบัติ
ตามนโยบายจากสวนกลางเปนหลัก
2. งานการกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการประเมินบอย
เกินไป ทําใหผูปฎิบัติและผูรับการประเมินยังไมเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการที่ซับซอน หลายขั้นตอน อาจ
มีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนด และหรือ อาจทําใหผูขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
เสียสิทธิ์และโอกาสในการเสนอขอ
3. การดําเนินการในบางหลักเกณฑมีขอจํากัดในหลักเกณฑที่ตองดําเนินการ เชน ตาม
หลักเกณฑ ว 17/2552 การสรรหาผูทรงคุณวุฒิในบางสาขาวิชามีกรรมการผูทรงคุณวุฒินอยมาก การ
กําหนดกรรมการประเมิน มาตรฐานการประเมิน มีความแตกตางกันในแตละเขตพื้นที่การศึกษา
4. การปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน ของระบบบริหารจัดการของหนวยเหนือ ที่ตองการขอมูล
ดานการบริหารงานบุคคล แตไมสามารถที่จะใชการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน จึงไมเปนการลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเปนงานที่มีปริมาณงานคอนขางมากทุกระบบและเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑที่
กําหนดขึ้นใหม เจาหนาที่ ขาดความรู ความเขาใจ
5. การตีความหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ยังเขาใจไมตรงกันและนําไปปฏิบัติแตกตางกัน
6. การขาดแคลนผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สงผลกระทบกับการบริหาร
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กเปนอยางมาก
7. การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการเลื่อนการ
ดําเนินการในการสอบคัดเลือกฯ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสอดคลอง
กันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
8. การขาดแคลนบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคล เนื่องจากการเกษียณอายุราชการและการ
ยาย โอน เพื่อกลับภูมิลําเนา ทําใหการปฏิบัติงานไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพ
มากกวาที่ควรจะเปน
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การแกไขปญหาการบริหารงานบุคคล
1. สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีอัตรากําลังครบตาม
กรอบ/เกณฑอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ
เปนไปตามความจําเปนของหนวยงานและสถานศึกษา
2. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานการแตงตั้งกรรมการ และการคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิใหไดมาตรฐาน ตรงตามสาขาของผูยื่นขอประเมินผลงานทางวิชาการ
3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเขาใจในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ สรางความตระหนักและรูบทบาทหนาที่ในการบริหารงานบุคคลใหเปนตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกระดับ อยางหลากหลายชองทาง
4. ควบคุม กํากับ อนุมัติใหสถานศึกษามีการจางอัตราชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอนใหตรง
ตามสภาพอัตรากําลัง ตามมาตรฐานวิชาเอกที่กําหนดในสถานศึกษา
5. ดําเนินการใหโรงเรียนขนาดเล็ก เรียนรวมกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวางแผนฝกอบรม พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
2. ควรมีการวางแผนทดแทน ในตําแหนงระดับผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ให
สามารถพัฒนาหรือเตรียมบุคลากรใหพรอมสําหรับตําแหนงใหม
3. ควรมีการจัดการความรู โดยการจัดประชุม หรือสัมมนา เปน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน เครือขายงานที่แลกเปลี่ยนประสบการณและนําความรูที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อสราง
องคความรูใหม จัดสรุปอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสู กติกา ซึ่งทุกคนยอมรับ สามารถเผยแพรเพื่อการตอ
ยอดความรู สรางประโยชนตอตนเองและสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงาน อื่น ๆ ได
4. การปฏิบัติงานยังมีความซับซอนและทับซอนงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมสามารถ
ดําเนินการไดในหนวยงาน ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
5. ควรมี การจัดสรรงบประมาณในการปฏิ บั ติงานให กับ งานนโยบายสําคั ญ และที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมมากขึ้น
-------------------------------
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ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทํา

นายเผชิญศักดิ์ แกวเขียว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
นายเกษม คาศรี
รองผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
คณะผูเรียบเรียง
นางสุภาวดี รูรอบ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
นางสาววาสนา ปุริสา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวธัญยธรณ จันทรอินทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวสุภามาศ พรหมใจรักษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอรทัย เสืองาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมณีวรรณ วิโรจนวัฒนกุล ผูอาํ นวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปก/รูปเลม
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