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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน สู่เมืองหลวงการศึกษา” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ  
 เท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก 

2. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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6. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนนวัตกรรมเชิงบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ  
เท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ท่ี 

 
ตำแหน่ง 

วิทยฐานะ (คน)  
ร้อยละ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ไม่มี 

วิทยฐานะ 
รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 3 49 - - 52 0.90 
2 รอง ผอ.สถานศึกษา - 60 94 9 163 2.82 
3 ครู 4 650 1,428 3,247 5,329 92.25 
4 พนักงานราชการ - - - - 91 1.58 
5 ครูอัตราจ้าง - - - - 142 2.45 

รวมทั้งสิ้น 7 759 1,522 3,256 5,777 100 
 

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี บุคลากรจำแนกตามกลุ่ม บุคลากรที่ปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง รวม 
1 ผอ.สพม.กท 2 1 - - 1 
2 รอง ผอ.สพม.กท 2 2 - - 2 
3 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - 2 
4 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - - 2 
5 กลุ่มอำนวยการ 2 4 3 9 
6 กลุ่มนโยบายและแผน 6 - - 6 
7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - 1 - 1 
8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 6 3 2 11 
9 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 3 1 10 
10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 1 1 
11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 9 - - 9 
12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 2 - 5 
13 พนักงานขับรถ/แม่บ้าน - - 5 5 

รวมทั้งสิ้น 39 13 12 64 
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จำนวนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) 
ปีการศึกษา 2564 

จำนวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 21,011 559 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 21,641 563 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 21,912 577 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 19,898 535 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 19,319 530 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 18,398 526 

รวม 122,179 3,290 
 

จำนวนบุคลากรที ่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ลำดับที่ 

 
 

ตำแหน่ง 

จำนวนบุคลากร  
 

หมายเหตุ 
 

รวม 
(คน) 

แยกตามแหล่งงบประมาณ 
เงิน 

งบประมาณ 
(คน) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

(คน) 

เงินบำรุง 
การศึกษา 

(คน) 
1. พนักงานราชการ 85 85 - -  
2. ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาด

แคลนครูขั้นวิกฤต 
63 63 - -  

3. ครูอัตราจ้าง 142 142 - -  
4. อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 72 72 - -  
5. นักการภารโรง อัตราจ้าง 3 3 - -  
6. พนักงานทำความสะอาด 2 2 - -  
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 - -  
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ส่วนท่ี 2 

ผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการอัตรากำลัง เพื่อจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ในจำนวน
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

การดำเนินการ จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ราย 

1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2) การควบคุมจัดทำเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกรอบอัตรากำลังท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนด 
3) การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว (ท่ีเป็น
ตำแหน่งทำหน้าท่ีครู) 
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ช่ัวคราว (ท่ีเป็นตำแหน่งทำหน้าท่ีครู)  
5) การบริหารดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลูกจ้าง
ช่ัวคราว (ท่ีเป็นตำแหน่งทำหน้าท่ีครู) ตามกรอบหรือท่ีได้รับ
จัดสรร 
6) การเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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2. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้กำหนดการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยการสรรหาคนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น 

   การดำเนินการ 

   1. ให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งยื่นใบสมัคร 

   2. กลุ่มบริหารงานบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นใบสมัครและเสนอ ศธจ.กทม เพื่อขออนุมัติต่อ 
กศจ.กทม. เพื่อให้แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 

   3. คณะกรรมการท่ี กศจ.กทม. แต่งต้ังดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ี กศจ.กทม. กำหนด 

   4. กศจ.กทม. อนุมัติผลการคัดเลือก 

   5. แต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง 

   ผลการดำเนินงาน 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย โดยดำเนินการย้ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และรายละเอียดตัวชี ้วัดตามที่ กศจ.กทม. กำหนดไว้ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2.การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งว่าง โดยดำเนินการย้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์
วิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด และรายละเอียดตัวชี ้วัดตามการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนดไว้ ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้  

รายละเอียด จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ราย 

1. การเปล่ียนตำแหน่ง การย้าย 
    1.1 การเปล่ียนตำแหน่งตามผลการคัดเลือก 
          - ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
          - รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
          - ศึกษานิเทศก์ 
    1.2 การย้ายผู้บริหาร 
    1.3 การย้ายผู้สอน 
    1.4 การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)  
    1.5 การรับโอนข้าราชการอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี
สอบแข่งขันได้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู 

    1.6 การรับโอนข้าราชการอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) 
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ
และความจำเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับ บูรณาการกับการวางแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       วัตถุประสงค ์

        1.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ เน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

        2. เพื่อให้บุคลากรทุกคนสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยม มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงานท่ีเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

        ผลการดำเนินงาน 

        เชิงปริมาณ 

        1. บุคลากรในสังกัด ร้อยละ 100 สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม สร้างทัศนคติ ค่านิยม
ท่ีดี มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

        2. บุคลากรในสังกัด ร้อยละ 100 มีการส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใน
องค์กร 

        เชิงคุณภาพ 

        1. บุคลากรในสังกัด ร้อยละ 100  มีทัศนคติ ค่านิยมที ่ดี มีความมุ ่งมั ่น ตั ้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  
มีความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

        2. บุคลากรในสังกัด ร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานภายในองค์กร นำนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.กท 2 สู่การปฏิบัติเช่ือมโยงสู่บุคลากรภายในกลุ่มงาน  
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2.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนสู่มืออาชีพ 

        วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาผูปฏิบัติงานพัสดุ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ กฎหมาย 
ระเบียบตางๆ ไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและรวมกันแกไขปญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

         2. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาผูปฏิบัติงานพัสดุ สามารถนําความรู และประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

         3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

        ผลการดำเนินงาน 

         1. รอยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มีระบบคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

         2. เจาหนาที ่การเงิน และพัสดุทุกโรงเรียนในสังกัดและสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 รอยละ 95 ไดรับความรู ความเขาใจ ระเบียบกฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติงานท่ี  
เกี่ยวของอยางชัดเจน และปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 

         3. การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายโครงการสูงกวาเปาหมายเพราะมีผูใหความสนใจเขารับการ
อบรมมากกวาจํานวนที่กําหนดไว และทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และเทคนิคทางการ
บริหาร สามารถนําไปปรับใชใหเขากับบริบทของสถานศึกษา         

        ปัญหาและอุปสรรค 

        ผูเขารับการอบรมบางคนเปนเจาหนาที่ใหม เมื่อฟงการอบรมอาจไมเขาใจในเนื้องานที่จะตองนําไปปฏิบัติ 
และเวลาในการจัดอบรมอาจนอยไปซึ่งไมเหมาะสมกับเนื้อหา 

        ข้อเสนอแนะ 

         ปรับเวลาการอบรมใหเหมาะสมกับเนื้อหาการอบรม 
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3.) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 เมืองหลวงการศึกษา ยกกำลัง 2 

        วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
เปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพในเมืองหลวง 

         2. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

         3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

         4. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดแลกเปล่ียนประสบการณในการบริหาร 

        ผลการดำเนินงาน  

         1. รอยละ 95 ของผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

         2. รอยละ 95 ของผูบริหารสถานศึกษามีความเขมแข็งและไดรับความรูจากการแลกเปล่ียนประสบการณ 

         3. ผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะ ทักษะในการบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         4. ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักและมีความรู ความเขาใจ ในการบริหารสถานศึกษา 
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4. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

        สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้กำหนดนโยบายด้านการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยสนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถก้าวหน้าโดยอาศัยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงภารกิจหน้าท่ีท่ีได้ปฏิบัติ 
ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเล่ือน
วิทยฐานะสูงขึ้น มีผลการดำเนินการดังนี้ 

 

รายละเอียด จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ราย 

1. การให้มีวิทยฐานะและการเล่ือนวิทยฐานะ 
    1.1 ครูชำนาญการ 
    1.2 ครูชำนาญการพิเศษ 
    1.3 ครูเช่ียวชาญ 
    1.4 รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
    1.5 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
    1.6 รองผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
    1.7 ผู้อำนวยการชำนาญการ 
    1.8 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
    1.9 ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
    1.10 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
    1.11 รองผู้อำนวยการ สพท. เช่ียวชาญ 

 
3 
3 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
1 

 
7 
3 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
1 

 
186 
30 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
2 
- 
1 
 

 

        นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับรางวัลดังนี้ 
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ผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรรับโล่เกียรติคุณ 

        ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี  พ.ศ. 2564 

        สายผู้บริหารการศึกษา 

        1. นายชนะ  สุ่มมาตย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

        2. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

        สายผู้บริหารสถานศึกษา    

        1. นางสุมมนา  ธิกุลวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 

        2. นางกัญญาพัชญ์  กานต์ภูวนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ 

        3. นายอัฏฐผล  ถิรพรพงษ์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

        4. นายวีระ  เจนชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 

        5. นายพีรศุษฆ์  ปีตธวัชชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4  

        6. นางสาวระวีวรรณ  เลขนาวิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

        7. นายผจญ  โพธิราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 

        8. นายพิทักษ์  เอ็นดู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

        9. นายจันทร  เท่ียงภักดิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 

        10. นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ 

        11. นายดาวหยาด  ขันธ์เพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา 

        12. นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย 

        13. นายนโรดม  นรินทร์รัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 

        14. นายกรวิทย์  เลิศศิริโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 

        15. นายรังสรรค์  นกสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา 

        16. นายภิญโญ  ภูศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา 

        17. นางเตือนใจ  ปิ่นนิกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
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        18. นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

        19. นางสุวลักษณ์  พฤกษหิรัญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง 

        20. นายสุพัฒน์  อัตจริต  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

        21. นายไพฑูรย์  สีสังข์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

        22. นางเมตตา สารมานิตย์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

        สายครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

        1. นายนิยม  สมวาจา  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

        2. นายกิตติยาภรณ์  เจริญพร  ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

        3. นางสมร  เอกจีน  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

        4. นางธิดารัตน์  ภักดีรักษ์  ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

        5. นางสาวปราณี  สุนทรสนิท  ครูโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

        6. นายรณชัย  กล่ินกล้า  ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

        7. นายนรินทร์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

        8. นางปาทิตา  นิธิสันถวะคุปต์  ครูโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ 

        9. นางชฎารัตน์  สังวาระ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

        10. นางภารดี  ปลอบพรรณ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

        11. นางชุลีวัลย์  เรืองเนียม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 

        12. นางสาววันวิษา  เสนาแสง  ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร 

        13. นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

        14. นางสาววนิชชา  พฤกษากร  ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

        15. นายสุรชัย  จังธนสมบัติ  ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา 

        16. นางสาวอรอนงค์  วงศา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 

        17. นายสุรเดช  ชาทิพย์พาที  ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

        18. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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        19. นายนิติกร  ระดม  ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

        20. นางวรรณดี  น้อยเพ็ง  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 

        21. นายวีระ  กงถัน  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

        22. นางยุวดี  เผือกโสภา  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 

        23. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง  ครูโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 

        24. นางสาวหฤทย์  อันไธสง  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

        25. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร  ครูโรงเรียนเทพลีลา 

        26. นางสาวนันทวัน  ตอบงาม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

        27. นางธัญดา  ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนราชดำริ 

        28. นายสุทน ดอนไพร  ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

        29. นางสาวเอมอร  พูลสวัสด์ิ  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

        30. นางคนิวัลย์  ธีระวงศ์ประเวศ  ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

        31. นางสาวอริศรา  บัวเจริญ  ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) 

        1. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

        2. นายนิธิวัฒน์  อินทสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

        1. นางอรรธนิศา  เกิดมีทรัพย์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

        2. นางดลนพร  โสรัจจะ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
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5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1.) การแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรในสังกัด 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรใน
สังกัดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โดยการให้กู ้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน 
ให้ส่งคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อพิจารณาตามคุณสมบัติ 

        ผลการดำเนินงาน 

        บุคลากรในสังกัดมีความประสงค์ส่งคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย 

        ปัญหาอุปสรรค 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณสมบัติที่จะยื่นคำขอกู้เงินมีน้อยราย จึงทำให้ไม่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศ จึงไม่ได้รับการสนใจท่ีจะยื่นคำขอกู้ 

        ข้อเสนอแนะ 

        ควรมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีช่องทางในการกู้แก้ไข
ปัญหาหนี้สิน เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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2.) การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงามอย่างต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

        1. เพ ื ่อพ ัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที ่ของ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน 

        2. เพื่อให้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในสภาพที่สวยงาม และ
พร้อมใช้งานเสมอ 

ผลการดำเนินงาน 

        1. สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
มีความสะอาด ร่มรื ่น ปลอดภัย และเอื ้อต่อการการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน  โดยเฉพาะเรื ่อง 
ความปลอดภัยของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก 

        2. อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในสภาพท่ีสวยงาม และพร้อมใช้งานเสมอ 
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6. ด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ โอน ย้าย มาดำรงตำแหน่งท่ีว่าง และประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ ้น โดยการเผยแพร่โดยประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานพร้อมทั ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื ่อการรับรู ้และเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการคัดเลือกมีการปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที ่มี
ความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 

รายละเอียด จำนวน 
คร้ัง เร่ือง ราย 

1. การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.1 ผู้สอบแข่งขันได้ 
    1.2 ผู้ได้รับการคัดเลือก 
    1.3 ผู้ชำนาญ/เช่ียวชาญระดับสูง 
    1.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

 
2 
2 
2 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
363 
27 
5 
- 

 

7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนด พร้อมท้ังให้การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ เล่ือนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นไปตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด หากมี
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 
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        สรุปผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ท่ี ตำแหน่ง รอบที่ 1 
( 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564) 

รอบที่ 2 
( 1 เมษายน 2564 -1ตุลาคม 2564) 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

5,908 5,702 

2 ศึกษานิเทศก์ 13 12 
3 รอง ผอ.สพท. 2 3 
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.(2) 
34 34 

5 ลูกจ้างประจำ 175 174 
 

8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการรักษาวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน จึงได้จัดให้มี
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้น ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยดีไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องจนเกิดความเสียหาย
แก่ราชการ รวมทั้งเกิดความรอบรู้และทันต่อกฎหมายท่ีมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง โดยการสอดแทรก
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 
การรักษาวินัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆทุกครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดตระหนักในการ
ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั ้งนี ้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นให้
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เป็นไปตามกฎ ระเบียบท่ีถูกต้อง 
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ส่วนท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความรักองค์กร โดยปัจจัยท่ี
ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีดังนี้ 

        1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ให้ความสำคัญและ
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มอบนโยบายในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีส่วนร่วมในการบริหาร
และดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

        2. หลักการมีส่วนร่วม 

            สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการบริหารงานบุคคล พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในภารกิจงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ลูกจ้าง และภาคส่วน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

        แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

        ปัญหาและอุปสรรค 

        1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้มีรูปแบบในการพัฒนาค่อนข้างจำกัด การสรรหาอัตราทดแทน
ตำแหน่งท่ีว่าง เช่น การสอบแข่งขัน การคัดเลือก ต้องมีการเล่ือนระยะเวลาออกไป 

        2. สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด เนื่องจากมีการ
เกษียณอายุราชการจำนวนมาก 

        3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยซึ่งสวนทางกับจำนวนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดมีจำนวนมากประมาณ 6,300 คน อาจจะทำให้กระบวนการดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้า 
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        ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

        1.จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางระบบออนไลน์ และดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        2. เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตัดโอนตำแหน่งจากสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังข้าราชการครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนด 

        3. ดำเนินการจัดสรรเจ้าหน้าที่อัตราจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ขาดแคลน หรือดำเนินการด้าน
กระบวนการสรรหาโดยวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ เช่น การขอใช้บัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ 
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