
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 รายงานการบริหารงานบุคคลฉบับนี้   จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมผล        
การปฏิบัติงาน และสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในรอบปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นทางการทำงาน   
ท่ีมีจุดเริ่มต้นและส้ินสุดกระบวนการ  สามารถใช้เป็นทิศทางในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ตามท่ีกำหนด  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน        
การบริหารงานบุคคลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการ อื่นท่ีสนใจ  อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงรายละเอียดและผลท่ีเกิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม น้อมนำศาสตร์พระราชา   
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณธรรม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น               
ด้วยเทคโนโลยีและภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
    1. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค 
    3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร และมีความสามารถในการแข่งขัน 
   4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น 
    5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน       
และสามารถน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
    6. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    7. สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
    8. ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้มีการบริหารและการจัดการศึกษา          
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
    1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก        
ของคนไทย 12 ประการ อนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น 
    2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง เสมอภาค 
    3. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร และมีความสามารถในการแข่งขนั 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และสามารถน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
    5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
   6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานโดยน้อมนำ 
ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ 
 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
 

เป้าประสงค์ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 
 

ผอ.สพป.สมุทรสงคราม 

รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
7 กลุ่ม 

สถานศกึษา คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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งานธุรการ 
 

งานวางแผนอัตรากำลัง  
กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 

งานสรรหา  
และบรรจุแต่งต้ัง 

 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
 งานจัดทำหนังสือราชการ 
 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง 
 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 
 

 งานสรรหาและบรรจุ 
 งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
 งานออกจากราชการ 

งานบำเหน็จความชอบ 
และทะเบียนประวัติ 

 งานบำเหน็จความชอบ 
 งานทะเบียนประวัติ 
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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 การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการ
กระจายอำนาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ  นำไปสู่การบริการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
 
 

 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไป        
ตามหลักธรรมาภิบาล  สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา   
 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็ม         
ตามศักยภาพ  โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 4. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
วิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผล           
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 

วัตถุประสงค์ 
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 บทบาท อำนาจหน้าท่ี ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
3. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอนและการลาออก  

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ศึกษา วิ เคราะห์และดำเนินการเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบั ติ งานการเล่ือนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
6. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
7. ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจำตัวและการขออนุญาตต่าง ๆ 
8. ปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของหน่วยงานอื่น ท่ี เกี่ ยวข้องหรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ผลการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าท่ีโดย
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
และตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้
ดังนี้ 
1. กลุ่มงานธุรการ 

1. ชื่องาน งานสารบรรณ 
1.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

1.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) การรับหนังสือราชการจากภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 613 ครั้ง 
   2) การส่งหนังสือราชการจากภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 61 ครั้ง 
   3) การจัดทำหนังสือราชการ จำนวน 28 ครั้ง 
1.1.2 เชิงคณุภาพ 
   จากการดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคลทำให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา        
มีประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 
 

2. ชื่องาน การประสานงาน การเวียนแจ้งเร่ืองเพื่อทราบและประชาสัมพันธ ์
2.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

2.1.1 เชิงปริมาณ 
   มีการประสานงาน เวียนแจ้งเรื่องเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ จำนวน 351 ครั้ง 
2.1.2 เชิงคุณภาพ 
   การประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ังในการดำเนินงาน  

และการจัดกิจกรรมมีความราบรื่น สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน งานบรรลุเป้าหมาย ทุกฝ่าย
พึงพอใจและให้ความร่วมมือ 

 
3. ชื่องาน การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 

3.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
3.1.1 เชิงปริมาณ 
   มีผู้มาติดต่อยื่นความจำนงในการขอสำเนาทะเบียนประวัติก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 จำนวน 402 ครั้ง 
3.1.2 เชิงคุณภาพ 
   การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ได้รับความสะดวกและพึงพอใจ 
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4. ชื่องาน การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 
4.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

4.1.1 เชิงปริมาณ 
   การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จำนวน 201 ราย 
4.1.2 เชิงคุณภาพ 
   การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้รับความสะดวกและพึงพอใจ 

2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
1. ช่ืองาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
1.1.1 เชิงปริมาณ 
   การวิ เค ราะห์ และวางแผนอั ต รากำลั งข้ าราชการครู และบุ คลากรท างการศึ กษ า                   

สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียน ช้ันเรียน ห้องเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน จำนวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2564 คุณวุฒิ  วิชาเอก          
จำนวนพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งครูจากสถานศึกษา จำนวน 66 โรงเรียน และ
นำข้อมูลกรอกตามแบบฟอร์มท่ี สพฐ. กำหนด 

1.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์/ ข้อเท็จจริง / เงื่อนไข ท่ีกำหนด สามารถนำไปใช้ในการ

บริหารงานบุคคล ได้แก่การวางแผนกำหนดจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ความต้องการพัฒนาข้าราชการครูในด้านใดเพื่อทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 
2. ช่ืองาน การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

2.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
2.1.1 เชิงปริมาณ 
   การเกล่ียอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.

สมุทรสงคราม โดยดำเนินการตัดโอนอัตราว่างจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนดไป
กำหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 13 อัตรา 

2.1.2 เชิงคุณภาพ 
   แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ชื่องาน การจัดสรรอัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ พ.ศ.2564 

3.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
3.1.1 เชิงปริมาณ 
   จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 ตามท่ี สพฐ.ได้จัดสรรคืน 

ให้ จำนวน 29 อัตรา 
1) ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 อัตรา 
2) ตำแหน่งสายงานการสอน จำนวน 25 อัตรา 
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3.1.2 เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษาได้ใช้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการได้ทันที ทำให้การจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. ช่ืองาน การจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตรากำลัง 
4.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

4.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) ดำเนินการบริหารอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 อัตรา 
   2) ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นการช่ัวคราวให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 2 อัตรา 
4.1.2 เชิงคุณภาพ 
   การดำเนินการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ได้ดำเนินการตามแนว

ปฏิบัติการบริหารกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่เกิดการร้องเรียน 

5. ช่ืองาน การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

5.1.1 เชิงปริมาณ 
   ดำเนินการจัดสรรและจ้างอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 อัตรา 
5.1.2 เชิงคุณภาพ 
   แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. ช่ืองาน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
6.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

6.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) ข้าราชการครูฯ ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ฯ         

ว 17/2552 และ ว 21/2560 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 37 ราย 

   2) ครูชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ฯว 17/2552 จำนวน 9 ราย, ชำนาญการ จำนวน 20 ราย 
   3) ครูชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ฯว 21/2560 จำนวน 4 ราย, ชำนาญการจำนวน 1 ราย 
   4) ข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

จำนวน 4 ราย 
6.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูฯ ทุกราย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และทำให้มีโอกาสเล่ือนเป็นวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น

ต่อไปได้ 

7. ชื่องาน การเสนอวาระเพือ่พิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

7.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
7.1.1 เชิงปริมาณ 
   เสนอวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม อกศจ./กศจ. จำนวน 12 ครั้ง  
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7.1.2 เชิงคุณภาพ 
   มีข้อมูลเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดครบถ้วน 

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
1. ช่ืองาน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

1.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
1.1.1 เชิงปริมาณ 
   จัดทำทะเบียนคุมอัตราจ้างพนักงานราชการ จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างเปน็

ระบบและเป็นปัจจุบัน 
1.1.2 เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษามีผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความสามารถในวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ 
 
2. ช่ืองาน การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

2.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
2.1.1 เชิงปริมาณ 
    จัดทำทะเบียนคุมอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน    
2.1.2 เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษามีผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความสามารถในวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ 
 
3. ช่ืองาน การแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
3.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) การย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม จำนวน 13 ราย 
   2) ข้าราชการครูสายงานการสอน ได้รับการพิจารณารับย้ายลงในตำแหน่งว่าง จำนวน 16 ราย    
3.1.2 เชิงคุณภาพ 
   การดำเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. ช่ืองาน การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
5.1.1 เชิงปริมาณ 
   ไม่มีมีผู้ยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
5.1.2 เชิงคุณภาพ 
   - 
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6. ชื่องาน การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางและบุคลากรทางการศึกษา 
6.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

6.1.1 เชิงปริมาณ 
   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยื่นความประสงค์และได้รับอนุญาตจากผู้มี

อำนาจตามมาตรา 53 ให้ลาออกจากราชการ ท้ังส้ิน จำนวน 4 ราย 
6.1.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้ยื่นความประสงค์ลาออกจากราชการเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีกำหนดอย่างถูกต้อง 

4. กลุ่มงานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ 
1. ชื่องาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
1.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

1.1.1 เชิงปริมาณ 
   เล่ือนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 38 คน 
1.1.2 เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) 

ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นทุกคน 
2. ช่ืองาน การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ 

2.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
2.1.1 เชิงปริมาณ 
   การเล่ือนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ จำนวน 26 ราย 
2.1.2 เชิงคุณภาพ 
   พนักงานราชการได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น จำนวน 14 ราย ระดับดีมาก 

12 ราย ไม่ได้เล่ือน จำนวน 5 ราย เนื่องจากมีสาเหตุดังนี้ 
 1. เงินเดือนเต็มข้ันสูง จำนวน 1 ราย 
 2. ลาออก จำนวน 1 ราย 
 3. เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย 
 4. บรรจุไม่ครบ 8 เดือน จำนวน 2 ราย 
3. ช่ืองาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
3.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) ดำเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 จำนวน 640 ราย 

ได้รับการเล่ือนเงินเดือน จำนวน 636 ราย ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน จำนวน 4 ราย เนื่องจากบรรจุไม่ครบ 4 เดือน 
   2) ข้าราชการครูได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้รับการเล่ือน เงินเดือน ครั้งท่ี 2    

จำนวน 639 ราย เงินเดือนเต็มข้ันและเกษียณ จำนวน 8 ราย 
3.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีขวัญและ  

กำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการมากยิ่งขึ้น 
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4. ช่ืองาน งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
4.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

4.1.1 เชิงปริมาณ 
   เล่ือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 18 ราย ได้เล่ือน 2 ข้ัน 3 ราย ได้เล่ือน 1.5 ข้ัน 15 ราย           
4.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ลูกจ้างประจำมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
5. ช่ืองาน การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 

5.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
5.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) จัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 712 อัตรา 
   2) จัดทำบญัชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) 45 อัตรา 
   3) จัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ จำนวน 18 อัตรา 
5.1.2 เชิงคุณภาพ 
   หน่วยงานราชการดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ 
 
6. ช่ืองาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง 

6.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
6.1.1 เชิงปริมาณ 
   จัดทำระบบฐานข้อมูลและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ตามข้อมูลการเปล่ียนแปลงของคำส่ังต่างๆ  

ของแต่ละเดือนในรอบปีงบประมาณ 2563 จำนวน 130 ราย 
6.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ลูกจ้างประจำ มีความพึงพอใจในการได้รับเงินเดือน 

ตามคำส่ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงของแต่ละเดือน 
7. ช่ืองาน การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

7.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
7.1.1 เชิงปริมาณ 
   ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้แก่ข้าราชการในสังกัด จำนวน 30 ราย 
7.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย มีข้อมูลในฐานข้อมูล 

ของกรมบัญชีกลางท่ีสามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามโครงการจ่ายตรงได้ตามสิทธิ 
8. ชื่องาน การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
   1. การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

1.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
1.1.1 เชิงปริมาณ 
   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 90 ราย 
1.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และ

พนักงานราชการเป็นอย่างดียิ่งมีความพึงพอใจและขวัญ กำลังใจ 
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2. การจัดทำทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 
2.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

2.1.1 เชิงปริมาณ 
   งานจัดทำทะเบียนคุมบัญชีรายช่ือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี จำนวน 

266 ราย 
2.1.2 เชิงคุณภาพ 
   สามารถตรวจสอบประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

3. ช่ืองาน การเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์
3.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

3.1.1 เชิงปริมาณ 
  จ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน - ราย  
3.2.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้ได้รับ

พระราชทาน 
4. ช่ืองาน การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

4.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
4.1.1 เชิงปริมาณ 
   จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน - ราย 
4.1.2 เชิงคุณภาพ 
   สามารถดำเนินการจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานได้เรียบร้อย 
5. ช่ืองาน การส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

5.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
5.1.1 เชิงปริมาณ 
   ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน - ราย 
5.1.2 เชิงคุณภาพ 
   สามารถดำเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน 
6. ชื่องาน การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจำ 
6.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

6.1.1 เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 29 ราย 
6.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เกษียณอายุราชการ / หน่วยงานราชการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ และได้เกษียณอายุ

ราชการครบทุกราย 
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7. ช่ืองาน การจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16 
7.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

7.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) จัดทำแฟ้มประวัติ และ ก.ค.ศ. 16 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใหม่ (การจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์) ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย - ราย 
   2) บันทึกรายการเปล่ียนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ก.ค.ศ.16 ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ราย 
   3) การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ จำนวน - ราย 
   4) บันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 654 ราย 
   5) จัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาท่ีย้ายไปสังกัดเขต

พื้นท่ีการศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น จำนวน 37 ราย 
   6) ดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออกจาก

ราชการ จำนวน 3 ราย  
7.1.2 เชิงคุณภาพ 
   1) สามารถดำเนินการข้อมูลในทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง นำไปใช้ในการประมวลผล

ทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การย้าย เล่ือนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2) สามารถดำเนินการส่งแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ย้ายไปสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
   3) สามารถดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ลาออกจากราชการ ส่งแฟ้มประวัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียบร้อยและเกิดประโยชน์
ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออกจากราชการ 

8. ช่ืองาน การรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงแก่กรรม 
8.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

8.1.1 เชิงปริมาณ 
   รายงาน และออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม เนื่องจากเป็นข้าราชการ

บำนาญ จำนวน 1 ราย 
8.1.2 เชิงคุณภาพ 
   - 
9. ชื่องาน การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น

หรือสูงขึ้น 
9.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

9.1.1 เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการท่ียื่นคำขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีได้รับเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น จำนวน 1 ราย 
9.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามคุณวุฒิท่ีได้รับเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น สามารถนำไปใช้ 

ในการปรับปรุงตำแหน่งเล่ือนวิทยฐานะเร็วขึ้น รวมทั้งมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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10. ช่ืองาน การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ กรณีทัศนศึกษาและภารกิจครอบครัว 
10.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 

10.1.1 เชิงปริมาณ 
   การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ จำนวน - ราย 
10.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และศึกษาวัฒนธรรม 

เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ในการเพิ่มทักษะในการสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
11. ชื่องาน การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

10.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
11.1.1 เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน - ราย 
11.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูท่ีได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนอย่างเต็มท่ี 
12. ช่ืองาน การขออนุญาตลาอุปสมบท 

12.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
12.1.1 เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการผู้มีศรัทธาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนา จำนวน - ราย 
12.1.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ได้สืบทอด รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย สนับสนุน ยึดมั่น การกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ 
13. ช่ืองาน การขอพระราชทานเพลิงศพ 

13.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ 
13.1.1 เชิงปริมาณ 
   การขอพระราชทานเพลิงศพ จำนวน - ราย 
13.1.2 เชิงคุณภาพ 
   เพื่อเป็นเกียรตปิระวัติต่อวงศ์ตระกูลของผู้วายชนม์ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค 

การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล พบว่า มีปัญหาอุปสรรค 
สรุปได้ ดังนี้ 

1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ ความชัดเจนในการดำเนินงาน ส่งผลทำให้เพิ่ม
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน เกิดการบริหารจัดการท่ีซ้ำซ้อน ล่าช้า เพิ่มภาระงานไม่คล่องตัว 
2) การกำหนดอัตรากำลังของข้าราชการครูในสถานศึกษาในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษาใน

ปัจจุบัน 
3) ระบบสรรหาบุคลากรล่าช้า มีขั้นตอนในการดำเนินการท่ียุ่งยากซ้ำซ้อนและไม่ต่อเนื่อง 
4) การส่งเรื่องขออนุญาตไปราชการ ไปศึกษาดูงานในและต่างประเทศ ล่าช้า หรือเอกสาร

ประกอบ 
การขออนุญาตไม่ครบถ้วน 

5) การแต่งต้ังคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกต้องมีการประสานก่อนซึ่งบางครั้งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภารกิจต่างกัน ทำให้เกิดการคลาดเคล่ือน ของกำหนดการประชุม
ได้ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี ้

1) ควรพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างเสริมศักยภาพ 

2) ควรทบทวนบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อปรับกระบวนการและขั้นตอน 
ในการดำเนินงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 

3) ควรแก้ไขและยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาท่ีว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เพื่อให้มีอัตรากำลังเหมาะสมกับภาระงาน 

4) ควรจัดทำแนวปฏิบัติ เช่น การขออนุญาตไปราชการ การขออนุญาตไปศึกษาดูงานขั้นตอน
ต่างๆ  
ให้ชัดเจนและแจ้งไปยังสถานศึกษา และมีการย้ำเตือนแนวปฏิบัติท่ีมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องในการประชุม
ผู้บริหาร 
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