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สารบัญ 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) 
 ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 เป้าหมายและความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 

 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
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1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 )  
(ใช้ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นับรวมผู้เกษียณ ปี 2561)  

1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีที่ตั้งส านักงาน 2 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
   ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอ าเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่   

              จังหวัดสงขลา  

           1.2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 127 โรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 15 เครือข่าย  

1.3.  ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
       (นับรวมต าแหน่งเกษียณ  61) 
       1.3.1 จ านวนต าแหน่งทั้งหมด                                      จ านวน  1,466  ต าแหน่ง 
       1.3.2 จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง                                 จ านวน  1,255  ต าแหน่ง 
      1.3.3 ต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน                                จ านวน   211  ต าแหน่ง 

1.4. อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) 
      พนักงานราชการ(ต าแหน่งครู)  และครูอัตราจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

อัตราก าลัง ข้าราชการครูฯ 
พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

(ต าแหน่งครู) (งบด าเนินงาน) 

จ านวนต าแหน่งทั้งหมด              1,466                   52                   55    

จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง              1,255                   50                   54   49 

จ านวนต าแหน่งที่ไม่มีคนครอง                211                    -                     -      

1.5. การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จ าแนกตาม  
       ระดับการศึกษา และเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ระดบัการศึกษา 
  ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 

  ปรญิญาเอก                   5                     1                    4  
  ปรญิญาโท                242                   58                 184  
  ปรญิญาตร ี                   191                 811  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี                   6                     5                    1  

รวม              
1,255  

                    
255  

                
1,000  



                
          1.6. จ านวนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จ าแนกตามต าแหน่ง  
                    ระดบัต าแหน่ง  วิทยฐานะ และเพศ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

รับ
เงินเดือน 

ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

(คน) 

ต าแหน่ง ในอันดับ รวม ชาย หญิง 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 คศ.1  -        
  

ผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2 
คศ.2  3   2   1  

  คศ.3  7   6   1  
  

ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3 
คศ.3  62   31   31  

  คศ.4  27   20   7  
  

ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.4 
คศ.4  -        

  คศ.5  2   2    

  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 คศ.5  -        
2. รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

- คศ.1 คศ.1 
 -        

  
รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.2 

คศ.2  1   1    

  คศ.3  1     1  
  รองผู้อ านวยการช านาญการ

พิเศษ 
คศ.3 

คศ.3  5   2   3  

  คศ.4  1   1    

  รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.4 
คศ.4  -        

  คศ.5  -        

3. ครู - คศ.1 คศ.1  153   25   128  
  

ครูช านาญการ คศ.2 
คศ.2  289   55   234  

  คศ.3  266   62   204  
  

ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
คศ.3  318   23   295  

  คศ.4  38   6   32  
  

ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 
คศ.4  -        

  คศ.5  1     1  

4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  81   19   62  

รวมทั้งสิ้น  1,255   255   1,000  



1.7. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน   
      (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

      1.7.1 จ านวนต าแหน่งที่มีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    

  
    
 
    1.7.2 จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 
 

 
 
 
    1.7.3 จ านวนผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราก าลงั ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา (ต าแหน่ง)
รวม ทกุต าแหน่งในส านักงาน 38 ค. (2) ในสถานศึกษา

จ านวนต าแหน่งทัง้หมด (มคีนครอง+ไมม่คีนครอง) 69 69 0
จ านวนต าแหน่งที่มคีนครอง 67 67
จ านวนต าแหน่งว่างมอีตัราเงนิเดอืน (ต าแหน่งที่ไมม่คีนครอง) 2 2

เกษียณอายุ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา (คน)
รวม ชาย หญิง

เกษยีณอายุเมือ่สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 5 1
เกษยีณอายุเมือ่สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0  -  -

รวม 6 5 1



 
 
     1.7.4 จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะและเพศ  

 
 
 
 

ต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง/ รบัเงินเดือน ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา (คน)
วิทยฐานะ ระดบั รวม ชาย หญิง

ผูบ้รหิารการศกึษา ไมม่วีทิยฐานะ คศ.2 0
ในส านกังาน ไดแ้ก่ ไมม่วีทิยฐานะ คศ.3 0
 - ผอ.สพท. ไมม่วีทิยฐานะ คศ.4 0
 - รอง ผอ.สพท. ช านาญการ คศ.2 0
 - ผูช้่วย ผอ.สพท. ช านาญการ คศ.3 0
 - จบห.กศ.ขัน้พืน้ฐาน ช านาญการพเิศษ คศ.3 1 1

ช านาญการพเิศษ คศ.4 1 1
เชีย่วชาญ คศ.4 0
เชีย่วชาญ คศ.5 0

เชีย่วชาญพเิศษ คศ.5 0
รวม 2 2 0

บุคลากรทางการศกึษาอืน่ ไมม่วีทิยฐานะ คศ.1 0
ตามมาตรา 38 ค.(1) ไมม่วีทิยฐานะ คศ.2 0
ต าแหน่งศกึษานเิทศก์ ไมม่วีทิยฐานะ คศ.3 0
ในส านกังาน ช านาญการ คศ.2 4 2 2

ช านาญการ คศ.3 0
ช านาญการพเิศษ คศ.3 8 2 6
ช านาญการพเิศษ คศ.4 0

เชีย่วชาญ คศ.4 0
เชีย่วชาญ คศ.5 0

เชีย่วชาญพเิศษ คศ.5 0
รวม 12 4 8

บุคลากรทางการศกึษาอืน่ ปฏบิตักิาร ปฏบิตักิาร 2 2
ตามมาตรา 38 ค.(2) ช านาญการ ช านาญการ 29 1 28
ในส านกังาน ช านาญการพเิศษ ช านาญการพเิศษ 16 3 13

ปฏบิตังิาน ปฏบิตังิาน 0
ช านาญงาน ช านาญงาน 6 6
อาวุโส อาวุโส 0
รวม 53 4 49

บุคลากรทางการศกึษาอืน่ ปฏบิตักิาร ปฏบิตักิาร 0
ตามมาตรา 38 ค.(2) ช านาญการ ช านาญการ 0
ในสถานศกึษา ช านาญการพเิศษ ช านาญการพเิศษ 0

ปฏบิตังิาน ปฏบิตังิาน 0
ช านาญงาน ช านาญงาน 0
อาวุโส อาวุโส 0
รวม 0 0 0

รวมทัง้หมด 67 10 57



 
1.8. จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ล าดับที่ ระดับ จ านวน (คน) หมายเหตุ 
 ก่อนประถมศึกษา   
1 อนุบาล 1 745  
2 อนุบาล 2 2,177  
3 อนุบาล 3 2465  

รวม 5387  
 ประถมศึกษา   
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 3016  
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 2743  
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 2710  
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 2847  
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 2820  
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 2797  

รวม 16933  
 มัธยมศึกษาตอนต้น   

10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 485  
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 446  
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 362  

รวม 1293  
รวมทั้งสิ้น 23613  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 
 

ที ่ เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

(ราย/อัตรา) 
1 
 
2 
3 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารง
ต าแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ด ารง ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
การย้ายและแต่งตั้งกรณีสอบแข่งขันได้  

39 
 

32 
6 

   4 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี
วิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3) 

120 

5 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3) 

40 

6 ขออนุมัติรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

72 

7 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คณะกรรมการชุดที่  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ) 

270 

8 ผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น             
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) 

5 
(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการของ
กรรมการ 85) 

9 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) และ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

6 

10 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ                
(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 

2 

11 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ 

1 

12 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ไม่มีคนครอง) 

9 

13 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

112 

14 
 
 

15 

การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การลาออกจากราชการ 

82 
 
 
4 

 



ที ่ เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

(ราย/อัตรา) 
16 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่างจากผล

การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรองรับการบรรจุและ
แต่งตั้งนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเข้า 
รับราชการ 

20 

17 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

15 

18 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

6 

19 การก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการย้ายและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
- ต าแหน่ง รอง ผอ.รร. 

ต าแหน่ง รอง ผอ.รร. 

 
 

28 (14:14) 
11(6:5) 

20 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูในต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ยื่นค าร้องขอย้าย) 

         65 

21 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ 1 
22 การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูประจ าปี 153 
23 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
24 การเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  

38 ค.(2) 
3 

25 ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

3 

26 การก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3 

27 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2 

28 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

2 

29 
 

30 
31 
 

32 
33 

การขอช่วยราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) 
การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู 
การขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอหรือต่อใบอนุญาตท างานให้ครู
ชาวต่างชาติ 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (ครูผู้สอน 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ชั้นสายสะพาย 
- ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
- เหรียญจักรพรรดิมาลา 

3 
 
1 
23 
 

49 
 
4 

144 
32 



ที ่ เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

(ราย/อัตรา) 
34 ขออนุมัติจัดกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
51 

35 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2561) 
(ทุกต าแหน่ง) 

1,347 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
40 
41 
 
 
 
 

42 
 
 
 

42 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
(ทุกต าแหน่ง) 
การเลื่อนเงินเดือนเป็นพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย 
พลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การเลื่อนเงินเดือนเป็นพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีพิเศษโควตายาเสพติด 
การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) 
การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) 
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปี 2561 (1 ตุลาคม 2561) 
ถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ2561 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

 
ถือจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- เงิน พ.ส.ร. 
- เงิน พ.ต.ก. 
- เงิน พ.ค.ก. 

การบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้
ด าเนินการตามจ านวนการถือจ่ายเงินเดือน และเงินเพ่ิมพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และตามค าสั่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกเดือนที่มี
ค าสั่ง โดยได้ด าเนินการให้ถูกต้อง เพื่อสรุปให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องทุกเดือน 
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ด าเนินการ                    
จัดท าสัญญาจ้าง  โดย สพป.สงขลา เขต 2    
- ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 
- บุคลากรวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณิตศาสตร์ 
- พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอนและอิสลามศึกษา 
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
- ธุรการโรงเรียน 
- นักการภารโรง 
- ลูกจ้างฯปฏิบัติงานในสพป.(พนักงานพิมพ์ดีด,พนักงานท าความสะอาด,ยาม) 
- จัดสรรครูผู้-คุณค่าแห่งแผ่นดิน 
-  

1,357 
 
4 
 
1 
51 
51 
52 
 

1,409 
(697,921,800บาท) 

64 
(30,187,560บาท) 

 
92 
1 
2 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 

33 
22 

           59 
           42 

69 
44 
4 
22 
 



ที ่ เรื่องท่ีด าเนินการ 
จ านวน 

(ราย/อัตรา) 
44 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
1) ครรูายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ (ต าแหน่งครูผู้สอน) 
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

 
- วิชาเอกภาษาไทย 

 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

 
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

 

 
สมัคร 63 ราย 

ขึ้นบัญชี 56 ราย 
สมัคร 13 ราย 

ขึ้นบัญชี 11 ราย 
สมัคร 9 ราย 

ขึ้นบัญชี 9 ราย 
สมัคร 41 ราย 

ขึ้นบัญชี 37 ราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีดังนี้ 
 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 
(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและ
อัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
นโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบและ            
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด………………… 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
……. 

 
 
 
 
 
 
…………… 

 
 
 
 
 
 
 

(2) เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและ 
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………. 
 

 
 

 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 

(3) เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา……………………… 

 
 
 

 

 
 
 
……. 

 
 
 
…………. 

 
 
 
 
 
 

(4) เสนอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทาง
วินัยการออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้…………… 
 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน        
หน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา……… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
…….. 
 
 
 
 
 
 
……… 

 
 
…………. 
 
 
 
 
 
 
…………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 
(6) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่           
การศึกษา…………………………………………. 

 
 
 

 

 
 
 
…….. 

 
 
 
…………. 

 
 
 
 
 

(7) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา………………… 
 

 
 

 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 

(8) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ………….. 

 
 

 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 
 
 
 

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหาร 
งานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 

 
 

 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 
 
 
 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามท่ี ก.ค.ศ. 
มอบหมาย……………………………………….. 

 
 

 

 
 
……. 

 
 
…………. 

 
 
 
 

 
 
3 เป้าหมาย  และความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 
          เป้าหมายและความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เข 2  เห็นว่าประสบผลส าเร็จมาก และสามารถใช้
เป็นต้นแบบ 
                     3.1การบริหารงานบุคคล 
                        การจัดท าแผนอัตราก าลังครู ทั้งแผนระยะสั้น (1 ปี) และแผนระยะยาว (10 ปี) 
พร้อมทั้งการก าหนดมาตรการบริหารอัตราก าลัง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา ในเรื่องการขาดแคลนวิชาเอก  ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง 
เพ่ือให้เกิดสภาพอัตราก าลังโรงเรียนพอดีเกณฑ์เพ่ิมข้ึน โรงเรียนเกินเกณฑ์ และต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
ตลอดทั้งแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบชั้นและอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ โดยการพิจารณา
จัดสรรอัตราจ้างไปให้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง 

 3.2.การบริหารจัดการงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2561-2563 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และการทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 



 
   -การบริหารจัดการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
   -การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล การสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครู 
   -การส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1) การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ า 2561-2563 มีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
    1.1) การวัดประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี เพ่ือ
หาค่าสมรรถนะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาให้เกิดทักษะและความเป็นมืออาชีพ 
    1.2) การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-Plan) เพ่ือให้รู้กรอบภารกิจ
งานและสภาพความต้องการพัฒนาของทรัพยากรบุคคล 
    1.3) การสรุป ประมวลผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลฐานด้านสมรรถนะเด่นและ
สมรรถนะที่ต้องการทบทวนปรับปรุงพัฒนาของทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสภาพความต้องการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
    1.4) การสืบค้น ศึกษารายละเอียดของนโยบาย จุดเน้น  ยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ ทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่การคิด 
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    1.5) การขับเคลื่อน พัฒนา ก ากับ ติดตาม แนะน า ตลอดจนการวัด
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละปี เพ่ือวิเคราะห์สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผน/ทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนในปีต่อไป 
   2) การบริหารจัดการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ   มีข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
    2.1)  การจัดเก็บข้อมูลจากการออกนิเทศ ติดตาม แนะน า(Coach) และ
ภาพสะท้อนกลับของผู้มาติดต่อของใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    2.2) แต่งตั้งคณะท างานวางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ เพื่อร่วมระดมแนวคิด ก าหนดแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณให้กับ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรและในสังกัดโดยมีเป้าหมายคือ การสร้างข้าราชการมืออาชีพ 
    2.3) การสรุปสาระส าคัญโดยอิงของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือในชื่อ “ครูดีศรีสงขลา 2” เพ่ือให้ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีและการ
สอดแทรกเข้าในกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างเด็กให้เป็น “คนดี คนเก่งและ
คนมีคุณภาพ” ตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนด 
     2.4) การระดมสรรพก าลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ากับ ติดตาม 
แนะน า(Coach)กระบวนการด าเนินงานโดย คณะผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 
คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่หลากหลายรูปแบบและทุก
ภารกิจที่เอ้ืออ านวยให้ 
    2.5) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน
เด่นให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดกระบวนการต่อยอดขยายผล ด้วยกิจกรรม “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”  และการจัดท าเอกสารทางวิชาชีพ “108 วิธีคิด พิชิตคุณภาพ” 



    3) การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล การสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครู  
มีกระบวนการบริหารจัดการด้านการเมินคุณภาพ ที่มุ่งเน้น “คนส าราญ งานส าเร็จ คุณภาพบรรลุผล” 
และการสร้างทีมงานเครือข่ายคุณภาพในฐานะส านักงานต้นแบบด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
    3.1) การใช้กิจกรรม “ศุกร์สันต์ เสวนา” เป็นกระบวนการก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าในการด าเนินงานของนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของ
องค์กรและต้นสังกัดโดยใช้เทคนิควิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) มากกว่า
กระบวนการวัดประเมินผล 
    3.2) รายละเอียดของกิจกรรมศุกร์สันต์ เสวนา คือ กระบวนการ พบปะ
พูดคุย บอกเล่าประสบการณ์หรืองานที่ส าเร็จ หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สมาชิกร่วมวิพากษ์ 
เติมเต็มภาพความส าเร็จ หรือร่วมระดมแนวคิด สร้างแนวทางเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์อย่างเป็นล าดับ คือ 
 ภาคเช้าของวันศุกร์แรกของทุกเดือน เป็นการพบปะ ร่วมวงสนทนาของผู้บริหารการศึกษา  
     ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ในระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. 
 ภาคบ่ายของวันศุกร์แรกของเดือน เป็นการพบปะ ร่วมวงสนทนาของ รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ 
     หน่วยและสมาชิกภายในกลุ่ม/หน่วย เพื่อบอกเล่ามติความร่วมมือ ผลงานภาพความส าเร็จของ 
     องค์กร ในเวลา 15.30 น.เป็นต้นไป และตามด้วยกิจกรรม 6 ส.พัฒนาส านักงานเพ่ือให้เอื้อต่อ 
     การสร้างคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 การพบปะร่วมวงสนทนาของประธานเครือข่ายสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนภายในเครือข่าย  
     สถานศึกษาตามวันที่แต่ละเครือข่ายสถานศึกษาก าหนด เพ่ือบอกเล่าผลการด าเนินงานของ 
     เขตพ้ืนที่การศึกษาในภาพรวม และสืบค้น  เสาะหาภาพความส าเร็จของเครือข่ายสถานศึกษา  
     สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อระดมแนวคิดวิพากษ์ เติมเต็มภาพความส าเร็จให้เป็นผลงานเด่นของ 
     เครือข่าย ร่วมระดมแนวคิดแรงกาย แรงใจ  ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขสภาพ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 การพบปะร่วมวงสนทนาของผู้บริหารโรงเรียนและครู/บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน  
     ตามวันเวลาที่ตกลงร่วมกัน เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที เครือข่ายสถานศึกษา 
     ในภาพรวม เสนอผลงานหรือภาพความส าเร็จของโรงเรียน เพื่อร่วมวิพากษ์ เติมเต็มผลงานให้มี 
ความสมบูรณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ก่อนให้ผู้บริหารใช้ในการน าเสนอผลงานเด่นในวงสนทนา 
ของเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมระดมแรงกาย แรงใจ แนวคิดเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

    3.3) การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในทุกวิถีทาง โดยให้ความส าคัญกับประธานเครือข่ายสถานศึกษา 
 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง เชื่อมโยง ผูกมิตร
กับทุกภาคส่วนโดยค านึงถึงประโยชน์ภาครัฐเป็นส าคัญทั้งนี้กระบวนการสร้างและเชื่อมโยงที่มี
ประสิทธิภาพ คือ การเป็นต้นแบบของข้าราชการมืออาชีพ  การสร้างและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง โดยมีส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 เป็นองค์กรสนับสนุน 
    3.4) การจัดกิจกรรมกระตุ้น เสริมแรง สร้างความตระหนักเห็นคุณค่า
ความส าคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยการมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้กับเครือข่ายพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในงาน “วันครู” ประจ าทุกปี 

 



 
   4) การส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีขั้นตอนกระบวนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
    4.1) การจัดกิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา 2 สู่เวทีการประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างเสริมการตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของ
ตนเองในการเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาสร้างคุณภาพงานและคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน  การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และการเผยแพร่ขยายผลผลงานเด่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดขยายผลสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
    4.2) การค้นหาครูดีศรีสงขลา 2 ได้มาจากวงสนทนาของกิจกรรม “ศุกร์สันต์ 
เสวนา”ที่มีการเสนอผลงานเด่นและเติมเต็มจนเกิดความสมบูรณ์น าสู่การลงมือปฏิบัติจริง และฝึก
ทักษะสมรรถนะของเจ้าของผลงานโดยการให้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าสู่เวที
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.และเวทีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
   5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของ สพฐ/และตามโครงการที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ก าหนด 
   6) การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรบุคคลเพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับการประสานงาน  จ านวน 7 ครั้ง 
ภาพความส าเร็จ 
  1. ทรัพยากรบุคคลในสังกัดและในส านักงาน มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อ
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2. ทรัพยากรบุคคลมีความตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองที่เป็นส่วนส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย จนสามารถสร้างสรรค์พัฒนางาน   
 

4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ประสบ 
ปัญหาในการบริหารงานบุคคลเรื่องใดบ้าง และ มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ปัญหา วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 
(1) การประชุม กศจ. ได้ก าหนดให้
มีการประชุมทุก 2 เดือน 

(1)  กรณีมีเรื่องเร่งด่วน จะ
ประสานงานให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทราบ เพื่อ
ก าหนดนัดประชุม 

(1) ทุกเรื่องสามารถน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา น ามติมา
ด าเนินการต่อได้ทันเวลา 

(2) กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนแปลงบ่อย จึงเกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติได้ง่าย 

(2) ปรึกษาหารือแนวปฏิบัติกับ 
สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

(2) ลดความผิดพลาดได้มากขึ้น แต่
ก็ยังเป็นปัญหา 

 
 
 



5. ข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ 
 (1) ส านักงาน ก.ค.ศ.ควรด าเนินการตรวจสอบค าสั่งทุกกรณี และตอบรับทราบหรือทักท้วงให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (2) การตอบข้อหารือของเขตพ้ืนที่การศึกษาควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว และแจ้งเวียนทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 (3) กรณีท่ีส านักงาน ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการใหม่แล้ว ควรมีหนังสือซ้อมความ
เข้าใจและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ทุกเขตพ้ืนที่ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

(4) ส านักงาน ก.ค.ศ. ควรจัดประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ทั้งในส่วนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
   

                                 
   (นายปราโมทย์  ส่งสิงห์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 

 


