รายงานผลการบริหารงานบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2561

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ได้ดำเนินงำนกำรบริห ำรงำนบุคคล
สำหรับ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 16/2560 สั่ง
ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ.2560 เรื่อง กำรบริห ำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในปี งบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำพิ จิ ต ร เขต 2 ได้
ดำเนินงำนกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่
ก.ค.ศ.กำหนด ที่ยึดหลักระบบคุณธรรม หลักกำรมีส่วนร่วม โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ในกำรวำงแผนอัตรำกำลัง
และกำหนดตำแหน่ง กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนควำมมีวินัยคุณธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนประจำปี
เกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของข้ ำรำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำเล่ ม นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงำนและผู้สนใจได้เป็นอย่ำงดี
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1 ตุลำคม 2561

สำรบัญ

หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไป
 สถำนที่ตั้งอำณำเขตและพื้นที่บริกำร
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน สพป.พิจิตร เขต 2
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคล
 ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่ของกำรบริหำรงำนบุคคล

2
3
4
5

ส่วนที่








2 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ข้อมูลจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
จำนวนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
จำนวนบุคลำกรที่จ้ำงโดยใช้งบประมำณ ประจำปี พ.ศ.2561
จำนวนสถำนศึกษำแยกตำมขนำด
จำนวนนักเรียน

8
8
9
10
11
11
12

ส่วนที่






3 ผลกำรดำเนินงำน
งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
งำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมชอบ
งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
งำนวินัยและกำรรักษำวินัย

13
14
15
16
17

ส่วนที่ 4 เป้ำหมำยและควำมสำเร็จ

18

ส่วนที่ 5 ปัญหำและอุปสรรค

19

คณะผู้จัดทำ

20

ส่วนที่ 1
สภำพทั่วไป

 สถำนที่ตั้งอำณำเขต และพื้นที่บริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 390 หมู่ 3
ถนนตะพำนหิน-บำงมูลนำก ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ 0-5662-3858 , 0-5662-3253 , 0-5662-3486
โทรสำร 0-5662-1741 , 0-5662-3253

 อำณำเขต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2 จัดกำรศึกษำครอบคลุม
พื้นที่ 6 อำเภอ 46 ตำบล 410 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย
1. อำเภอตะพำนหิน
มีพื้นที่ 468.93 ตำรำงกิโลเมตร
2. อำเภอบำงมูลนำก
มีพื้นที่ 377.70 ตำรำงกิโลเมตร
3. อำเภอโพทะเล
มีพื้นที่ 484.37 ตำรำงกิโลเมตร
4. อำเภอทับคล้อ
มีพื้นที่ 378.29 ตำรำงกิโลเมตร
5. อำเภอดงเจริญ
มีพื้นที่ 220.30 ตำรำงกิโลเมตร
6. อำเภอบึงนำรำง
มีพื้นที่ 450.61 ตำรำงกิโลเมตร
 มีอำณำเขตติดต่อกับพื้นที่ต่ำง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิจิตร
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2

ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
ผู้อานวยการ สพป.พิจิตร เขต 2

นายประจักษ์ ทองแจ่ม
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

นายเชษฐ์ เทียมวิไล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นางประเสริฐ สิงห์เวียง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

นายประวิตร วิริยม
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

นางนันท์ชนก จิตมะกล่า
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวประไพ โสแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

นายบานเย็น มูลเที่ยง
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

นายสกุล หุ่นวัน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการศึกษา

นางอรนุช สุวรรณพจน์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

นางปองรัตน์ มณีสุขสิริ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

นายเชาว์ มัชฌิมา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

น.ส.ศันศนา สุทฺธิวนาสันต์
ปฏิบัติหน้าที่ผุ้อานวยการ
กลุ่มกฏหมายและคดี

โครงสร้างการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากาลัง
กาหนดตาแหน่งและ

 งำนวิเครำะห์ และวำงแผนอัตรำกำลัง
 งำนกำหนดตำแหน่งและวิทยฐำนะ

วิทยฐานะ
งานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง
งานบาเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดีแล

 งำนสรรหำและบรรจุ
 งำนแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
 งำนออกจำกรำชกำร





งำนบำเหน็จควำมชอบ
งำนทะเบียนประวัติ
งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
งำนบริกำรบุคคล

 งำนพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
 งำนพัฒนำตำมควำมต้องกำร
 งำนยกย่องเชิดชูเกียรติ
 งำนวินัย
 งำนอุทธรณ์และร้องทุกข์
 งำนกฎหมำย และกำรดำเนินกำรคดีของรัฐ

ภารกิจและอานาจหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
…………………………..
แนวคิด
การบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอานาจระบบคุณธรรมและหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญและกาลังใจ นาไปสู่การบริหารข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ขอบข่ายภารกิจ
งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
2. การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
3. การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1. งานสรรหาและบรรจุ
1.1 การสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
1.2 การแต่งตั้งหรือเลื่อน และแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
1.3 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
2. งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2.1 การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขต
พื้นที่การศึกษา
2.2.2 การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขต
พื้นที่การศึกษา

2.3 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
2.5 การรักษาราชการแทน
3. งานออกจากราชการ
3.1 การลาออกจากราชการ
3.2 การให้ออกจากราชการ
3.3 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1. งานบาเหน็จความชอบ
1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง
1.2 การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย
1.3 งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
2. งานทะเบียนประวัติ
2.1 การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
2.2 การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง
2.3 การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง
2.4 การจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง
2.5 การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วัน
ทาการ
2.6 การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออก
จากราชการและถึงแก่กรรม
2.7 การบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ
2.8 การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7
2.9 การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น
2.10 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
2.11 การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. งานบริการบุคคล
4.1 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4.2 การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.3 งานขอหนังสือรับรอง
4.4 งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
4.5 งานขออนุญาตลาอุปสมบท
4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
4.7 งานขอพระราชทานเพลิงศพ

กลุม่ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. งานลาศึกษาต่อ
2. งานพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
3. งานพัฒนาตามความต้องการ
4. งานยกย่อง เชิดชูเกียรติ
กลุ่มกฏหมายและคดี
1. งานวินัย
1.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
2. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
2.1 การอุทธรณ์
2.2 การร้องทุกข์
3. งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
3.1 การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
………………………………………

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน

ข้
อ
มู
1. ข้อมูลจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ
ล กษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
พื้
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1 ผู้อำนวยกำร
1
น
2 รองผู้อำนวยกำร
3
ฐ
3 ศึกษำนิเทศก์
11
า
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค (2)
42
น
5 ลูกจ้ำงประจำ
2
6

ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

12
71

2. ข้อมูลจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
ที่
1
2
3
5
7
8

ตำแหน่ง

จำนวน
92
2
1,044
31
72

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
- ครูอัตรำจ้ำง(ครูวิกฤต)
- บุคลำกรวิทย์-คณิต
- ธุรกำรโรงเรียน
- ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
- นักกำรภำรโรง
รวม

35
22
64
26
56
1,444

3. จำนวนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือน
(จ.18) ประจำปีงบประมำณ 2561
จำนวน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตำแหน่ง

วิทยฐำนะ

ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู

ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ

รวม
รองผอ.สถำนศึกษำ
รองผอ.สถำนศึกษำ
รองผอ.สถำนศึกษำ
ผอ.สถำนศึกษำ
ผอ.สถำนศึกษำ
ผอ.สถำนศึกษำ
รวม
รอง ผอ.สพป.
ผอ.สพป.
รวม
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
รวม

ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ
รวม

ตำแหน่งที่มีคนครอง

ตำแหน่งว่ำง

รวม

154
127
141
621
1
1,044
2
8
84
94
3
1
4
1
10
11

2
15
60
1
78
1
1
4
1
29
2
38
2
2
4
4

29
129
156
681
1
1,122
1
1
6
9
113
2
132
5
1
6
1
14
15

1,153

122

1,275

4. จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค.(2) ตำมบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือน (จ.18)
ประจำปีงบประมำณ 2561
จำนวน
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ประเภทวิชำกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักประชำสัมพันธ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรพัสดุ
นักทรัพยำกรบุคคล
นิติกร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
รวม

ตำแหน่ง
ที่มีคนครอง

ตำแหน่งว่ำง

รวม

3
1

1
-

4
1

7
2
6
1
6
2
6
1
6
1

2
2
1

7
2
8
1
8
2
6
1
6
2

42

6

48

5. จำนวนบุคลำกรที่จ้ำงโดยใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2561
ลำดับที่

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8

ครูอัตรำจ้ำง(วิกฤต)
บุคลำกรวิทย์-คณิต
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
ผู้ปฏิบัติธุรกำรโรงเรียน
พนักงำนทำควำมสะอำด
ลูกจ้ำงประจำ(นักกำรภำรโรง)
ผู้ปฏิบัติงำนแทนนักกำรภำรโรง
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
รวม

จำนวน
(คน)
35
22
26
64
2
74
56
2
281

จ้ำงจำก
เงินงบประมำณ
35
22
26
64
2
74
56
2
281

หมำยเหตุ

6.ข้อมูลสถำนศึกษำในสังกัดแยกรำยขนำด
ขนำดโรงเรียน

จำนวน/แห่ง

ขนำดที่ 1 จำนวนนักเรียน 1 – 120 คน

75

ขนำดที่ 2 จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน

30

ขนำดที่ 3 จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน

14

ขนำดที่ 4 จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน

7

ขนำดที่ 5 จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน

3
รวม

129

7. จำนวนนักเรียน
ที่
1
2
3

3
4
5
6
7
8

9
10
11

ระดับ
ก่อนประถมศึกษำ
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวม
ประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)

ห้อง

479
1,553
1,770
3,802

55
131
136
322

1,872
1,771
1,863
1,813
1,895
1,945
11,159

134
135
136
134
138
136
813

856
758
731
2,345

45
47
46
138

17,306

1,273

ผลการปฏิบตั งิ านการบริหารงานบุคคล
ปีงบประมาณ 2561
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2

ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร
เขต 2 ได้ดำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้
1. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
เรื่องที่ดำเนินกำร
1. วิเครำะห์และกำหนดตำแหน่งเพื่อวำงแผนบรรจุ และแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครู
- สำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- สำยงำนกำรสอน จำนวน 92 อัตรำ
2. ตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนที่เป็นตำแหน่งว่ำงจำกสถำนศึกษำที่มีสภำพ
อัตรำกำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดให้สถำนศึกษำที่มีสภำพอัตรำกำลัง
ต่ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3. ดำเนินกำรขอเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
ดำเนินกำรขอเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำร
4.จัดสรรคืนตำแหน่งว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยรำชกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
5. ขอรับกำรยกเว้นเงื่อนไข คปร. เพื่อจัดสรรคืนอัตรำว่ำง
จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
6. กำรเลื่อนและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค.(2)
7. กำรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
7.1 ตั้งกรรมกำรประเมินฯด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 วิทยฐำนะครูชำนำญกำร
7.2 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนครูชำนำญกำร
7.3 ตั้งกรรมกำรประเมินฯด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ
7.4 อนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ
7.5 อนุมัติผลด้ำนที่ 3 และแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ
7.6 ตั้งกรรมกำรประเมินฯด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ
7.7 อนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ
8. กำรจ้ำงอัตรำจ้ำง
8.1 จ้ำงพนักงำนรำชกำร ตำแหน่งครูผู้สอน
8.2 จ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ทดแทนตำแหน่งว่ำงตำแหน่งธุรกำรโรงเรียน
8.3 จ้ำงอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน : ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

รำย
9
92
17
5
24
148
37
3
10
22
38
11
16
1
1
30
64
26

2. งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
เรื่องที่ดำเนินกำร
1. กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.1 กำรบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
1.2 กำรบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก
2. กำรปรับปรุงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู
2. กำรโอนข้ำรำชกำรอื่น
2.1 ข้ำรำชกำรอื่น
2.2 พนักงำนส่วนท้องถิ่น
2.3 รับโอนศึกษำนิเทศก์
3. กำรย้ำย
3.1 กำรย้ำยครู(กรณีปกติ)
3.2 กำรย้ำยโดยกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน(คนครอง)
3.3 กำรย้ำยกรณีสอบแข่งขันได้
3.4 กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ(กรณีปกติ)
3.5 กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ(ประโยชน์ทำงรำชกำร)
3.6 กำรย้ำยบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค.(2)

รำย
55
12
63
5
1
2
21
27
4
14
2
5

3. งำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมชอบ
เรื่องที่ดำเนินกำร

รำย

1. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2560)
- ครั้งที่ 2 ( 1 เมษำยน 2561)
2. กำรเลื่อนเงินเดือนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค.(2) จำนวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2560)
- ครั้งที่ 2 ( 1 เมษำยน 2561)
3. กำรปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
4. กำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนไปกำหนดใหม่
5. กำรปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสำยบริหำรสถำนศึกษำไปกำหนดเป็นสำยงำน
กำรสอน
6. กำรกำหนดตำแหน่งจำกกำรคืนอัตรำเกษียณอำยุรำชกำร
7. กำรลำออกจำกรำชกำร
8. กำรเสนอขอรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จำแนกเป็น
3.1 ชั้นสำยสะพำย จำนวน 7 รำย
3.2 ชั้นต่ำกว่ำสำยสะพำยประกอบด้วย
3.2.1 ท.ช (บุรุษ/สตรี) จำนวน 32 รำย
3.2.2 ท.ม. (บุรุษ/สตรี) จำนวน 13 รำย
3.2.3 ต.ม. (บุรุษ/สตรี) จำนวน 29 รำย
3.2.4 จ.ม. (สตรี)
จำนวน 3 รำย
3.2.5 บ.ช. (บุรุษ/สตรี) จำนวน 3 รำย
3.3 เหรียญจักรพรรดิมำลำ จำนวน 27 รำย
9. กำรจัดทำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนดโดยได้ดำเนินกำรจัดทำบัญชีถือ
จ่ำยเงินเดือนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
10. กำรจัดทำและปรับปรุงฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ ได้
จัดทำข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระบบ P-OBEC และจัดทำฐำนข้อมูล
ระบบจ่ำยตรง อย่ำงเป็นปัจจุบัน
11. กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนอื่นๆ ตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
ได้ดำเนินกำรจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินกำร
12.กำรขอมีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้ดำเนินกำรรับคำขอและออกบัตรประจำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด

2,350
78
9
17
15
148
2
114

790
374

5. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานลาศึกษาต่อ
2. งานพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

3. งานพัฒนาตามความต้องการ

ผลการปฏิบัติงาน
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
วุฒิสูงขึ้นโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จานวน 5 คน
ระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน
1. การพัฒนาครูผู้ช่วยก่อนแต่งแต่งให้ดารงตาแหน่งครู
จานวน 100 คน
2.อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
จานวน 150 คน
2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 23 คน
3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์จานวน 3 คน
4. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขอมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 28 คน
5. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา 20 คน
2. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จานวน 765 คน
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
จานวน 90 คน
4. โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ จานวน 124 คน
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
จานวน 42 คน
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 94 คน
7.โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จานวน 1,284 คน

4. งานยกย่อง เชิดชูเกียรติ

1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จานวน 1 คน
2. รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับชาติ จานวน 1 คน
3. รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับชาติ
จานวน 5 คน
4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จานวน 5 คน

6. งานวินัยและการรักษาวินัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1.งานวินัย
1.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากร 1.จัดอบรมความรู้ความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่าง
ทางการศึกษา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่
1.1 การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ข้าราชการครูและบุคลากร
จานวน 48 คน
2. มีการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน
จานวน 4 เรื่อง
2. การอุทธรณ์และร้องทุกข์
2.1 การอุทธรณ์
2.2 การร้องทุกข์

ไม่มีการดาเนินการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

3.งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
3.1 การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน

1. การดาเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จานวน 1 เรื่อง
2.การดาเนินคดีปกครอง จานวน 3 เรื่อง

ส่วนที่ 4
เป้ำหมำยและควำมสำเร็จ
ปณิธำน
“มุ่งมั่นพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ”
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์ที่มุ่งมั่นพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลอย่ำงมีคุณภำพ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดระบบฐำนข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
สรรหำบรรจุและแต่งตั้งด้วยควำมเที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภำยใต้ระเบียบกฎหมำย
ให้บริกำรด้ำนงำนทะเบียนประวัติและบำเหน็จควำมชอบด้วยควำมถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
ส่งเสริมและปลูกฝังบุคลำกรให้เป็นผู้มีจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีวินัย
และดำเนินงำนด้ำนนิติกำรด้วยควำมเป็นธรรม
5. อำนวยควำมสะดวก ให้บริกำรเป็นที่พอใจของบุคลำกร ภำยใต้ขอบเขตของหลักเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมำย
6. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี
กำรบริหำรงำนบุค คล ปฏิบัติงำนภำยใต้ พระรำชบัญ ญั ติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 16/2560
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ.2560 เรื่อง กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2560 เรื่ อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ ได้
ดำเนิ นงำนกำรบริห ำรงำนบุ คคลตำมอำนำจหน้ำที่ที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีประกำศ เรื่อง กำรแบ่งส่ว น
รำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยยึดหลักระบบคุณธรรม หลักกำรมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ในกำรวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำและส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนควำมมีวินัยคุณธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด

ส่วนที่ 5
ปัญหำ อุปสรรค
ในกำรดำเนิ น งำนกำรบริห ำรงำนบุคคล ตำมคำสั่ งหั วหน้ำ คำสั่งหั วหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ.2560 เรื่อง กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน
พ.ศ.2560 เรื่อง กำรปฏิรูป กำรศึกษำในภูมิภ ำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด(กศจ.) มีอำนำจหน้ ำที่เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำต่ อ คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ น เพื่ อ แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมกำรศึ ก ษำธิก ำรจั งหวัด (อกศจ.)เพื่ อ
ช่วยเหลือหรือกลั่นกรอง งำนให้แก่ กศจ.เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรดำเนินกำรทำงวินัย
กำรกำหนด วิทยฐำนะ หรือกำรกำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุค ลกรทำงกำรศึกษำ
และให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีหน้ำที่ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดทั้งได้กำหนดให้ศึกษำธิกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอำนำจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ 53 (3)
และ (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 นั้น
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2561 กำรดำเนินงำนกำรบริหำรงำนบุคคล เกิดควำมล่ำช้ำ
ในกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรกำหนด
ตำแหน่ง และกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ประกอบกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
มีไม่เพียงพอ เนื่องจำก
1. ถูกตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนไปสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2. มีตำแหน่งว่ำงจำกกำรย้ำย ไม่สำมำรถดำเนินกำรประกำศรับย้ำย รับโอนได้
3. ก.ค.ศ.กำหนดกรอบอัตรำกำลังตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว26
ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560 จำนวนอัตรำกำลังกลุ่มบริหำรงำนบุคคลลดลง
4. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ตั้งกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และกลุ่มกฏหมำยและคดี บุคลำกรที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มดังกล่ำว ไปจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

ที่ปรึกษา
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้
นายประวิตร วิริยม
นายบานเย็น มูลเที่ยง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ผู้จัดทา
นางนันท์ชนก จิตมะกล่า
นางอรนุช สุวรรณพจน์
นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์
นางญานิศา ศิริวัฒนากุล
นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม
นายคนท์ไวย์ สิริเหมวริทธ์

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
นิติกรชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ

