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รายงานประจ าปี 
การบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 



 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 42 เขต กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็น
ต้นไป โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 
  1.  กลุ่มอ านวยการ 
  2.  กลุ่มนโยบายและแผน 
  3.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1.  วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  2.  ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  3.  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.  ศึกษา วิเคราะห์และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน       
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  6.  จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
  7.  ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจ าตัว และการขออนุญาตต่างๆ 
  8.  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
  9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย



 

 

ค าน า 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดท า
รายงานประจ าปีการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน
ด้านการบริหารอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ การพัฒนา
ครูบุคลากรงานวินัยและนิติการ และงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ. ) ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางาน
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลากรใน
สังกัดส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 มกราคม 2565 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

หน้า 
บทน า ก 
ค าน า ข 
สารบัญ  ค  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
          วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 1-2 
           โครงสร้างการแบ่งงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล  3  
           ขอบข่ายภารกิจของแต่ละกลุ่มในกลุ่มบริหารงานบุคคล 4  
           กรอบอัตราก าลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล  7  
ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินการบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
   งานธุรการ           8 
   กลุ่มวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และวิทยฐานะ     8 
   กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง        8 
   กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ       9 
   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร        11 
   กลุ่มงานวินัยและนิติการ        12 
   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    12 
  ปัญหาและอุปสรรค        13 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์ 
  กลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    เป็น
องค์กรที่ท างานได้มาตรฐาน และบริการเป็นเลิศส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ วางแผนอัตราก าลัง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  การบริหาร
จัดการต้องมีความคล่องตัว  มีความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
ภารกิจ 
 1. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว  โปร่งใส  เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ   
 3. ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมงาน  ผนึกก าลังเข้าด้วยกัน ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึด
มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ มีจิตอาสา จิตบริการ ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล ให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาระบบการให้บริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ  ให้
ค าปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ และพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนางานให้ตอบสนอง นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เช่น นโยบาย 4 คืน 4 สร้าง 
 8. วางแผนและร่วมด าเนินการตามแผนงาน โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
พันธกิจ 
 บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
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เป้าประสงค์ 
  1.การบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มี
คุณภาพ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและใช้ระบบการพัฒนาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาให้น าไปใช้ เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรทุกคนให้ตรงตามสายงานมีความม่ันคงและความก้าวหน้าตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม มีจิตอาสา จิตมุ่งบริการ 
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฎิบัติงาน  
 5. มีฐานข้อมูล ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคลและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 7. พัฒนางานให้ตอบสนอง นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 8. มกีารวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
ระยะ 5-10 ปี 
ยุทธศาสตร์ 
   1.  บริหารอัตราก าลังอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
  2.  สรรหาคนดีมีคุณภาพเข้าท างาน 
  3.  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
      และมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.  สนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
  5.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1.  จัดท าแผนและการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  2.  เสริมสร้างวินัยและคุณธรรมแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด 
  3.  ปฏิบัติงานร่วม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน 
       อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



3 
 

 

โครงสร้างการแบ่งงานภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 

  งานรับหนังสือราชการ 
  งานส่งหนังสือราชการ 
  งานจัดท าหนังสือราชการ 
  งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
  งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตราก าลัง 
  งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

 

  งานสรรหาและบรรจุ 
  งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร 

 ทางการศึกษา 
 

 งานบ าเหน็จความชอบ 
 งานทะเบียนประวัติ 
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 
 งานวินัย 
 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 งานกฎหมาย และการด าเนินการคดีของรัฐ 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานธุรการ 

วางแผนอัตราก าลัง ก าหนด

ต าแหน่ง และวิทยฐานะ 

 

งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 

 

งานบ าเหน็จความชอบและ 

ทะเบียนประวัต ิ

 
งานพัฒนาบุคลากร 

 

งานวินัยและนิติการ 

 

งานเลขานุการ กศจ. 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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ขอบข่ายภารกิจของแต่ละกลุ่มงานในกลุม่บริหารงานบุคคล 
1.  งานธุรการ 
 งานรับหนังสือราชการ 
  งานส่งหนังสือราชการ 
  งานจัดท าหนังสือราชการ 
  งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
  งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
  งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริหาร (ว่าง) เป็นต าแหน่งพนักงานราชการ 
3.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู 
 งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
 งานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 
 งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
 งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 
 งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
 งานรับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
 งานขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญชี) 
 งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน 
 งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
 งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 งานขอโอนข้าราชการครู 
  งานรับโอนข้าราชการครู 
 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู 
 งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง 
 งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
 งานออกจากราชการ 
 งานขอกลับเข้ารับราชการ 
 งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
 งานมาตรการก าหนดก าลังคนภาครัฐ (เกษียณก่อนก าหนด) 
 งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
 งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
 งานคัดเลือกเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 
 งานประเมินผลงานบุคคลให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
 งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
 งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับควบ 
4.  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 งานถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
 งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 
 งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติม 
 งานจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
 งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี  
 งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 งานขอเงินค่าตอบแทน 
 งานด าเนินการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
 งานทะเบียนประวัติ 
 งานจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
 งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 การแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
 งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล 
 งานเพ่ิมวุฒิในประวัติ 
 งานบันทึกวันลาประจ าปี 
 งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ 
 งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 งานสมัคร กสจ. 
 งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ 
 งานจัดสรรเครื่องราชย์ 
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 จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายดวงตราฯ 
 จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชย์ 
 งานคืนเครื่องราชย์ 
 การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 
 งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
 งานขอท าบัตรประจ าตัว 
 งานขอหนังสือรับรอง 
 งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
 ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
 งานขอยกเว้นรับราชการทหาร 
 งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 

งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดินฝังศพ        
การขอพระราชทานหีบศพ 

 งานเกษียณอายุราชการ 
 งานเกษียณอายุลูกจ้าง 
5.  กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
 งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ 
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 การจัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการ 
 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา อบรม ดูงาน และการไปราชการ 
6.  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

งานด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว              
และพนักงานราชการ 

 งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 งานคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม 
 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
7.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมกรศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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กรอบอัตราก าลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ตารางแสดงกรอบอัตราก าลัง ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(จ าแนกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ) 
 ประเภทบุคลากร 

หมายเหตุ ข้าราชการ 
(มีตัว) 

ข้าราชการ 
(อัตราว่าง) 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

จ านวน (คน/อัตรา) 10 1 - 2   
 

ตารางแสดงอัตราก าลังที่มีคนครองของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงานประมาณ 2564 

ประเภทบุคลากร/กลุ่มงาน 
จ านวน (คน) 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 1 - - - 
งานธุรการ - - 1 - 
งานวางแผนอัตราก าลัง  
ก าหนดต าแหน่ง และวิทยฐานะ 

2 - -  

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 - 1  
งานบ าเหน็จความชอบและ 
ทะเบียนประวัติ 

3 - - - 

งานพัฒนาบุคลากร 1 - - - 
งานวินัยนิติการ 2 - - - 
งานเลขานุการ กศจ. - - - - 

รวม 10 0 2 - 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินงานการบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ด าเนินงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีผลการด าเนินงานจ าแนกตามรายกลุ่มงานได้ ดังนี้ 
1.  งานธุรการ 
  1.1  ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
  1.1.1  ทะเบียนหนังสือรับ    จ านวน 4,956 เรื่อง 
   1.1.2  ทะเบียนหนังสือส่ง    จ านวน 1,237 เรื่อง 
  1.1.3  ทะเบียนหนังสือรับ (ลับ)   จ านวน     11 เรื่อง 
  1.1.1  ทะเบียนหนังสือส่ง (ลับ)   จ านวน     11 เรื่อง 
2.  กลุ่มวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
  2.1  ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง 
   2.1.1  ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา จ านวน  2  ครั้ง 
  2.1.2  ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
สถานศึกษา จ านวน  2  ครั้ง    
  2.2  ผลการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 
  2.2.1  วิทยฐานะช านาญการ   จ านวน  26  ราย 
   2.2.2  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน  4  ราย 
  2.2.3  วิทยฐานะเชียวชาญ         ไม่มี 
ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 
  2.2.1  วิทยฐานะช านาญการ   จ านวน  1  ราย 
   2.2.2  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   จ านวน  10  ราย 
  2.2.3  วิทยฐานะเชียวชาญ   ไม่มี 
3.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสถานศึกษาในความดูแล 
จ านวน 120 โรง มีข้าราชการครู จ านวน 1,304 คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) จ านวน  
46 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 36 คน พนักงานราชการ จ านวน 56 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  262 คน    
มีผลการด าเนินงานสรรหาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 3.1  การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย       จ านวน   18  ราย 
 3.2  การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ        จ านวน    3   ราย 
 3.3  การให้โอนข้าราชการ           จ านวน    4   ราย 
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 3.4  การรับโอนข้าราชการ           จ านวน    0   ราย 
 3.5  การให้ข้าราชการช่วยราชการ           จ านวน    0   ราย 
 3.6  การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการลาออกจากราชการ 
  -  ข้าราชการ             จ านวน    3  ราย 
  -  ลูกจ้างประจ า             จ านวน    0  ราย 
  -  พนักงานราชการ            จ านวน    8  ราย 
 3.7  การแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  -  ข้าราชการครู สายงานการสอน          จ านวน   77  ราย 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา           จ านวน     5  ราย 
 3.8  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่างๆ       จ านวน  305 ราย 
 3.9  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม         จ านวน  155 ราย 
 3.10  การคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน          จ านวน     -  ราย 
 3.11  การแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง          จ านวน   32  ราย 
4.  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ 
 4.1  ผลการจัดท าบัญชีถือจ่าย 
  4.1.1  จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี  จ านวน  2  ครั้ง 
  4.1.2  จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ประจ าปี  จ านวน  2  ครั้ง 
  4.1.3  จัดท าบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปี  จ านวน  2  ครั้ง 
 4.2  ผลการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  4.2.1  เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จ านวน  1,287  ราย 
   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  จ านวน  1,280  ราย 

4.2.2  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
   ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จ านวน  42  ราย 
   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  จ านวน  43  ราย 
  4.2.3  เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
   ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จ านวน  34  ราย 
   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  จ านวน  34  ราย 
  4.2.4  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
   1  ตุลาคม  2564  จ านวน   62  ราย 
 

4.3  ผลการด าเนินงานทะเบียนประวัติ 
  4.3.1  จัดท าทะเบียนประวัติ (กคศ.16) ข้าราชการครูบรรจุใหม่      จ านวน  18 ราย 

4.3.2  ให้บริการส าเนาเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16)    จ านวน  585 ราย 
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4.3.3  ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ   จ านวน   46 ราย 
                    ในแต่ละปแีละส่ง ก.พ.7/แฟ้มประวัติให้การเงิน 

4.3.4  ขออนุญาตไปต่างประเทศ         จ านวน    0 ราย 
4.3.5  รับรองเงินเดือน/รับรองความประพฤติ       จ านวน   62 ราย 
4.3.6  ส่งแฟ้มประวัติข้าราชการย้ายไป สพท. อ่ืน       จ านวน   77 ราย          

พร้อมโอนย้ายข้อมูลภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาฯ) 
4.3.7  ส่งแฟ้มประวัติราชการ พร้อมลงค าสั่งข้าราชการครู                  จ านวน     3 ราย                             

/ลูกจ้างประจ าลาออก                 
4.3.8  บริหารออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ   จ านวน 298 ราย        

4.4  ผลการด าเนินงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  ด าเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2564 ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในชั้นตราต่างๆ จ านวน  129  ราย  ดังนี้ 
  ก.  ชั้นสายสะพาย  จ านวน  9  ราย 

 
  ข.  ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  จ านวน  97  ราย 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  105  ราย 

ลูกจ้างประจ า  จ านวน  8  ราย แยกเป็น 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) - - - 
จุตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) - - - 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) - - - 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) - - - 

 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 2 4 6 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) - - - 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 2 33 35 
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 3 6 9 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) - - - 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 16 45 61 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) - - - 
จุตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) - - - 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) - - - 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) - - - 
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พนักงานราชการ  จ านวน  2  ราย แยกเป็น 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) - - - 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) - - - 
จุตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) - - - 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) - 2 2 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) - - - 
 

ค.  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  จ านวน  16 ราย 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 11 16 
 

4.5  งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 
  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่มาตรวจเลือกทหารให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 5 ราย 
5.  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
  ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
  5.1  จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
ตนเองของบุคลากร และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนาบุคลากร 
   5.1.1  ด าเนินการจัดท าข้อมูลความต้องการพัฒนาของบุคลากรเพ่ือให้สามารถพัฒนาได้ตรง
ตามเป้าหมาย 
   5.1.2  จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ
ในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และด าเนินการพัฒนาบุคลกรตามโครงการ 
   5.1.3  วางแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการน าบุคลากรไปศึกษาดูงาน เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการปฏิบัติงานและประสานงานที่เข้มแข็ง 
  5.2  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้การปฏิบัติงาน ซึ่งได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    5.2.1  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังนี้ 
   -  ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และเชิญชวนให้บุคลากรได้มีการอบรมตนเองตามความ
ต้องการ ในการอบรมครู TEPE Online 
    -  สนับสนุนให้บุคลากรที่ต้องการพัฒนาสามารถเลือกหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ได้ตามความต้องการของตนเอง  
   -  เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรใน
การเข้าการอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจและลดภาระค่าใช้จ่าย 
    -  สนับสนุนบุคลากรมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ถึงระดับเชี่ยวชาญ 
    -  สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ให้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
    -  สนับสนุนลูกจ้างประจ าให้เลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น 
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   5.2.2  ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ 
    -  ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยการศึกษาดูงาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างความรัก สามัคคีและมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
    -  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมและลาศึกษาต่อ  
   5.2.3  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ดังนี้  
   - นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 
   - นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประเภท
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
    
6.  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
  6.1 ด าเนินการทางวินัย 

6.2 ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) ผลการประเมินอยู่ในล าดับที่ 103 จาก 

225 เขต คะแนนประเมิน 94.33 (ระดับ A) 

7.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

  ด าเนินงานธุรการในการติดต่อประสานงาน เสนอระเบียบวาระการประชุม และเข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564  จ านวน 12 ครั้ง 
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ปัญหาอุปสรรค 

1.  ด้านระเบียนกฎหมาย 
     ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอ านาจและหน่วยงานในการ
ด าเนินการหลายประการ เช่น อ านาจในการสรรหา อ านาจในการบรรจุและแต่งตั้ง อ านาจขององค์คณะในการ
บริหารงานบุคคล ท าให้ขาดเสถียรภาพในการบริหารงานบุคคลในภาพรวม ซึ่งแต่เดิมนั้นสามารถบริหารจัดการ
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากกว่า 

2.  ด้านหน่วยงาน 
     ระเบียบกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงอ านาจของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล ท าให้ขาด
เอกภาพในการบริหารจัดการในภาพรวมทุกด้าน เนื่องจากหน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการและสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง เป็นหน่วยงานต่างสังกัดกับหน่วยงานที่รับผลการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลโดยตรง 
ก่อให้เกิดความคล่องตัวและความล่าช้าในการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง 

3.  ด้านการปฏิบัติ 
    จากผลของระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงทั้งหน่วยงานและอ านาจในการด าเนินการ ได้ส่งผลกระทบ 
อย่างยิ่งตรงต่อการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานตามกฎหมายใหม่       
ขาดท้ังความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล รวมทั้งยังไม่เข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ท าให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาดเป็นอย่างมาก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ควรมีการแก้ไขหรือยกเลิกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคืนอ านาจหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล
ให้กับหน่วยงานเดิมเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความเป็นเอกภาพในการ
บริหารงานบุคคลทุกด้าน เพียงแก้ไขจุดอ่อนหรือปัญหาที่มีอยู่แต่เดิมให้หมดไปเท่านั้น 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

นายภิญโญ  พูลสวัสดิ ์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

คณะผู้จัดท า 
นางสาวนรารัตน์ รักสม     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางบุญเรียม  แก้วดี     ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายสถาปัตย์  ลิ้มเสรี     ผู้อ านวยการกลุ่มกฏหมายและคดี 
นางดารณี พราหมณ์ส าราญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางภูวลักณ์ วราวุธวิวัฒน ์    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางธนพร  ใจใหญ่     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นายนายชนินทร์ ทับเปลี่ยน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายราชศักดิ์  แน่นแคว้น     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายปรัชญา  อาษา     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวณัฐวุฒิ  วัฒนอุดม    นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวชนานันท์  จิตรโสภา  เจ้าหน้าทีพิ่มพ์ดีด 
นางศิวพร  ยารังกา        พนักงานพิมพ์ดีด 
 
 

 


