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รายงานประจาปีการบริหารงานบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ก

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดให้ มี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา จานวน 42 เขต กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็น
ต้นไป โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 9 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ศึกษา วิเคราะห์และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
6. จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
7. ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่างๆ
8. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข

คานา
กลุ่ มบริ ห ารงานบุ คคล ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดท า
รายงานประจาปีการบริหารงานบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารอัตรากาลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ การพัฒนา
ครูบุคลากรงานวินัยและนิติการ และงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางาน
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุ่มบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจาปีการบริหารงานบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลากรใน
สังกัดสาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 มิถุนายน 2563

ค

สารบัญ
บทนา
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการแบ่งงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอบข่ายภารกิจของแต่ละกลุ่มในกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค (2)
กรอบอัตรากาลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดาเนินการบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
งานธุรการ
กลุ่มวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง และวิทยฐานะ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพสู่องค์กรแห่งความสุข
ภารกิจ
1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1
2. ปฏิบัติงานร่วม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
พันธกิจ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
เป้าประสงค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีระบบบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1. บริหารอัตรากาลังอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2. สรรหาคนดีมีคุณภาพเข้าทางาน
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ
4. สนับสนุนและอานวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนและการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. เสริมสร้างวินัยและคุณธรรมแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด
3. ปฏิบัติงานร่วม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างการแบ่งงานภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานธุรการ

วางแผนอัตรากาลัง กาหนด
ตาแหน่ง และวิทยฐานะ







งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
งานจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง
 งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

 งานสรรหาและบรรจุ
 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งานบาเหน็จความชอบและ

 งานบาเหน็จความชอบ
 งานทะเบียนประวัติ
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร

 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

งานวินัยและนิติการ

 งานวินัย
 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
 งานกฎหมาย และการดาเนินการคดีของรัฐ

งานเลขานุการ กศจ.
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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ขอบข่ายภารกิจของแต่ละกลุ่มงานในกลุม่ บริหารงานบุคคล
1. งานธุรการ
งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
งานจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง และวิทยฐานะ
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริหาร (ว่าง) เป็นตาแหน่งพนักงานราชการ
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตาแหน่งศึกษานิเทศก์
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
งานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู
งานรับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู
งานขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญชี)
งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน
งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น
งานขอโอนข้าราชการครู
งานรับโอนข้าราชการครู
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู
งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
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งานแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานตัดโอนตาแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานทดลองปฏิบัติหน้าที่
งานออกจากราชการ
งานขอกลับเข้ารับราชการ
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
งานมาตรการกาหนดกาลังคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกาหนด)
งานดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
งานคัดเลือกเพื่อให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส
งานประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งว่าง
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งระดับควบ
4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
งานดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
งานขอเงินค่าตอบแทน
งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา
งานทะเบียนประวัติ
งานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7
งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด
งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล
งานเพิ่มวุฒิในประวัติ
งานบันทึกวันลาประจาปี
งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
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งานสมัคร กสจ.
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์
งานจัดสรรเครื่องราชย์
จัดทาทะเบียนคุมการจ่ายดวงตราฯ
จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชย์
งานคืนเครื่องราชย์
การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
งานขอทาบัตรประจาตัว
งานขอหนังสือรับรอง
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
งานขอยกเว้นรับราชการทหาร
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดินฝังศพ
การขอพระราชทานหีบศพ
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุลูกจ้าง
5. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข้าราชการ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา อบรม ดูงาน และการไปราชการ
6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
งานดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ
งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์
งานคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมกรศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

6

กรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กลุ่ม
อานวยการ
บริหารการเงินและสินทรัพย์
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

กรอบอัตรากาลัง
46 อัตรา
6
10
12
7
7
2
2
46

ข้าราชการมีตัว
ณ วันที่ 30 ก.ย.62
6
8
7
7
7
2
2
39

ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่
1
2
3
4
5
6
7

กลุ่ม
อานวยการ
บริหารการเงินและสินทรัพย์
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มต่างๆ
6
2
2
2
12

หมายเหตุ
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กรอบอัตรากาลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตารางแสดงกรอบอัตรากาลัง ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(จาแนกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ)
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ ข้าราชการ
พนักงาน จ้างเหมา หมายเหตุ
ลูกจ้างประจา
(มีตัว)
(อัตราว่าง)
ราชการ
บริการ
จานวน (คน/อัตรา)
7
5
2

ตารางแสดงอัตรากาลังที่มีคนครองของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงาบประมาณ 2562
จานวน (คน)
ประเภทบุคลากร/กลุ่มงาน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ
ผู้อานวยการกลุ่ม
1
งานธุรการ
งานวางแผนอัตรากาลัง
1
1
กาหนดตาแหน่ง และวิทยฐานะ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1
1
งานบาเหน็จความชอบและ
2
ทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร
1
งานวินัยนิติการ
1
งานเลขานุการ กศจ.
รวม
9
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงานการบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดาเนินงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีผลการดาเนินงานจาแนกตามรายกลุ่มงานได้ ดังนี้
1. งานธุรการ
1.1 ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
1.1.1 ทะเบียนหนังสือรับ
จานวน 4,138 เรื่อง
1.1.2 ทะเบียนหนังสือส่ง
จานวน 1,324 เรื่อง
1.1.3 ทะเบียนหนังสือรับ (ลับ)
จานวน 52 เรื่อง
1.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง (ลับ)
จานวน 140 เรื่อง
2. กลุ่มวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง และวิทยฐานะ
2.1 ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากาลัง
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา จานวน 2 ครั้ง
2.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวใน
สถานศึกษา จานวน 1 ครั้ง
2.2 ผลการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552
2.2.1 วิทยฐานะชานาญการ
จานวน 48 ราย
2.2.2 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 33 ราย
2.2.3 วิทยฐานะเชียวชาญ
ไม่มี
ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
2.2.1 วิทยฐานะชานาญการ
จานวน 1 ราย
2.2.2 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 4 ราย
2.2.3 วิทยฐานะเชียวชาญ
ไม่มี

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสถานศึกษาในความดูแล
จานวน 120 โรง มีข้าราชการครู จานวน 1,304 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) จานวน
46 คน ลูกจ้างประจา จานวน 36 คน พนักงานราชการ จานวน 56 คน และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 262 คน
มีผลการดาเนินงานสรรหาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
3.1 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
จานวน 187 ราย
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3.2
3.3
3.4
3.5

การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
การให้โอนข้าราชการ
การรับโอนข้าราชการ
การให้ข้าราชการช่วยราชการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3.6 การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการลาออกจากราชการ
- ข้าราชการ
จานวน
- ลูกจ้างประจา
จานวน
- พนักงานราชการ
จานวน
3.7 การแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ข้าราชการครู สายงานการสอน
จานวน
- ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน
3.8 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่างๆ
จานวน
3.9 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน
3.10 การคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
จานวน
3.11 การแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
จานวน

15
1
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย

13 ราย
0 ราย
12 ราย
40 ราย
13 ราย
243 ราย
106 ราย
15 ราย
55 ราย

4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบ
4.1 ผลการจัดทาบัญชีถือจ่าย
4.1.1 จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี จานวน 2 ครั้ง
4.1.2 จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ประจาปี จานวน 2 ครั้ง
4.1.3 จัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี จานวน 2 ครั้ง
4.1.4 งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม จานวน 2 ครั้ง
4.2 ผลการดาเนินการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจา และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4.2.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
จานวน 1,321 ราย
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
จานวน 1,388 ราย
4.2.2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
จานวน 36 ราย
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
จานวน 38 ราย
4.2.3 เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
จานวน 38 ราย
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
จานวน 36 ราย
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4.2.4 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1 ตุลาคม 2562
จานวน 47 ราย
4.3 ผลการดาเนินงานทะเบียนประวัติ
4.3.1 จัดทาทะเบียนประวัติ (กคศ.16) ข้าราชการครูบรรจุใหม่
4.3.2 ให้บริการสาเนาเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16)
4.3.3 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ
ในแต่ละปีและส่ง ก.พ.7/แฟ้มประวัติให้การเงิน
4.3.4 ขออนุญาตไปต่างประเทศ

จานวน 181 ราย
จานวน 485 ราย
จานวน 86 ราย
จานวน 41 ราย

4.3.5 รับรองเงินเดือน/รับรองความประพฤติ
จานวน 90 ราย
4.3.6 ส่งแฟ้มประวัติข้าราชการย้ายไป สพท. อื่น
จานวน 44 ราย
พร้อมโอนย้ายข้อมูลภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาฯ)
4.3.7 ส่งแฟ้มประวัติราชการ พร้อมลงคาสั่งข้าราชการครู
จานวน 12 ราย
/ลูกจ้างประจาลาออก
4.3.8 บริหารออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้รับบาเหน็จบานาญ จานวน 462 ราย
4.4 ผลการดาเนินงานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ดาเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2562 ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในชั้นตราต่างๆ จานวน 124 ราย ดังนี้
ก. ชั้นสายสะพาย จานวน 6 ราย
ชั้น
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ชาย (ราย)
5
-

หญิง (ราย)
1
-

รวม (ราย)
6
-
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ข. ชั้นต่ากว่าสายสะพาย จานวน 97 ราย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 88 ราย\
ลูกจ้างประจา จานวน 8 ราย แยกเป็น
ชั้น
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
จุตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้น
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
จุตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

ชาย (ราย)
4
5
7
ชาย (ราย)
5
3
-

หญิง (ราย)
17
32
23
หญิง (ราย)
-

รวม (ราย)
21
37
30
รวม (ราย)
5
3
-

หญิง (ราย)
1
-

รวม (ราย)
1
-

หญิง (ราย)
16

รวม (ราย)
21

พนักงานราชการ จานวน 1 ราย แยกเป็น
ชั้น
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
จุตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

ชาย (ราย)
-

ค. เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จานวน 21 ราย
ชั้น
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ชาย (ราย)
5

4.5 งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
ดาเนินการเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่มาตรวจเลือกทหารให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 6 ราย
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5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
5.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการเพื่อนาไปใช้ในการวางแผน การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
ตนเองของบุคลากร และมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายประสานการพัฒนาบุคลากร
5.1.1 ดาเนินการจัดทาข้อมูลความต้องการพัฒนาของบุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตรง
ตามเป้าหมาย
5.1.2 จัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ
ในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และดาเนินการพัฒนาบุคลกรตามโครงการ
5.1.3 วางแผนและดาเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการนาบุคลากรไปศึกษาดูงาน เพื่อสร้าง
เครือข่ายการปฏิบัติงานและประสานงานที่เข้มแข็ง
5.2 เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้การปฏิบัติงาน ซึ่งได้ดาเนินการ ดังนี้
5.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังนี้
- ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจง และเชิญชวนให้บุคลากรได้มีการอบรมตนเองตามความ
ต้องการ ในการอบรมครู TEPE Online
- สนับสนุนให้บุคลากรที่ต้องการพัฒนาสามารถเลือกหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ได้ตามความต้องการของตนเอง
- เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรใน
การเข้าการอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจและลดภาระค่าใช้จ่าย
- สนับสนุนบุคลากรมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ถึงระดับเชี่ยวชาญ
- สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ให้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น
- สนับสนุนลูกจ้างประจาให้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น
5.2.2 ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
- ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยการศึกษาดูงาน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างความรัก สามัคคีและมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมและลาศึกษาต่อ
5.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ดังนี้
- นางสาวมาริน ฟักเถื่อน ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัย ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- นางยุพิน บุญตติยานุกูล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน ครูผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษา ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังยาว ได้รับรางวัล OBEC
AWARDS เหรียญทองประเภทรางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านการ
บริหารจัดการ

13
- นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคั่นกระได ได้รับโล่รางวัล ครู
ดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2562
- นางชญาณิศา เชาว์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านคั่นกระได ได้รับโล่รางวัล ครูดีไม่มี
อบายมุข ประจาปีการศึกษา 2562
- นางจรี วัชรวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) ได้รับรางวัล คุรุสดุดี
ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
- นางสุดใจ มุ่งดี ครูโรงเรียนบ้านคั่นกระได ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประเภทวิชาชีพครู
ประจาปีการศึกษา 2562
6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
6.1 ดาเนินการทางวินัย
6.2 ดาเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ 2562 (ITA Online 2019) ผลการประเมินอยู่ในลาดับที่ 62 จาก
225 เขต คะแนนประเมิน 88.96 (ระดับ A)
7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ดาเนินงานธุรการในการติดต่อประสานงาน เสนอระเบียบวาระการประชุม และเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562 จานวน 10 ครั้ง
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

คณะผู้จัดทา
นายสุวรรณ จันทร์ศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางบุญเรียม แก้วดี
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี
ผู้อานวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
นางดารณี พราหมณ์สาราญ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางนิรชา ศรีพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางภูวลักณ์ วราวุธวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางธนพร ใจใหญ่
นักทรัพยากรชานาญการ
นายปรัชญา อาษา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น นักทรัพยากรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐวุฒิ วัฒนอุดม นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวชนานันท์ จิตรโสภา นักทรัพยากรบุคคล
นางศิวพร ยารังกา
พนักงานพิมพ์ดีด

