
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



บทนำ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา 8  มาตรา 34 วรรคสอง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร 
เรื ่อง การกำหนดเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที ่ 29 
กรกฎาคม 2554  และกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับการกำหนดขึ้นตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม 2564 
 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ.2546 ข้อ 3 และข้อ 4  และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 กลุ ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีอำนาจหน้าที ่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี ่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี ่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื ่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 



6. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
7. ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก

บัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
8. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื ่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ

ดำเนินคดีของรัฐ 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 3 (10) ให้เพิ ่มกลุ ่มกฎหมายและคดี และให้
ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้จัดทำรายงานผล
การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น  เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
อัตรากำลัง การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ในรอบปีที่ผ่านมา 
และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 กลุ ่มบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่า รายงานผลการบริหารงานบุคคล  ประจำ    
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาและ
บริหารจัดการหน่วยงานต่อไป 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
  หน้า 
บทนำ  ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ  ค 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
 อำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 
 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 
 ขอบข่ายภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 3 
 อัตรากำลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 4 
 อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
5 

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงาน  
 งานธุรการ 7 
 งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  7 
 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 9 
 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 9 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 12 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที ่ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด ้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 



2 
 

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 7 (5) ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี ่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ผยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
6. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
7. ปฏิบัติการ บริหาร และอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก

บัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานธุรการ งานวางแผน
อัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 

งานสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 

งานบำเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ 
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ขอบข่ายภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 

1. งานธุรการ 
1.1 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 
1.2 งานจัดทำหนังสือราชการ 
1.3 งานจัดประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 งานประชุม อกศจ. และ กศจ. 

2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
2.1 งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลังคน 
  2.1.1 การวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน 
   2.1.2 การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
2.2 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 

3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.1 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
      3.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
      3.1.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
3.2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3.3 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.3.1 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.3.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.3.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.3.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
      3.3.5 การรักษาราชการแทน 
3.4 งานออกจากราชการ 
      3.4.1 การเกษียณอายุราชการ 
      3.4.2 การลาออกจากราชการ 
      3.4.3 การให้ออกจากราชการกรณีอ่ืน  ๆ(ขาดคุณสมบัติ , ทุพพลภาพ , หย่อนสมรรถนะ) 
      3.4.4 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
4.1 งานบำเหน็จความชอบ 
4.2 งานทะเบียนประวัติ 
4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4.4 งานบริการบุคลากร 
      4.4.1 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
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      4.4.2 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
      4.4.3 การขอหนังสือรับรอง 
      4.4.4 การขออนุญาตลาอุปสมบท 
      4.4.5 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
      4.4.6 การขอพระราชทานเพลิงศพ 

 
อัตรากำลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทตำแหน่ง 

ผู้บ
ริห

าร
 

กล
ุ่มน

ิเท
ศก

์ติด
ตา

มฯ
 

กล
ุ่มอ

ำน
วย

กา
ร 

กล
ุ่มน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น 

กล
ุ่มส

่งเส
ริม

กา
รศ

ึกษ
า

ทา
งไ

กล
 

กล
ุ่มบ

ริห
าร

งา
นก

าร
เงิน

ฯ 

กล
ุ่มบ

ริห
าร

งา
นบ

ุคค
ล 

กล
ุ่มพ

ัฒ
นา

คร
ูฯ 

กล
ุ่มส

่งเส
ริม

กา
รจ

ัดก
าร

ศึก
ษา

 

หน
่วย

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

กลุ่
มก

ฎห
มา

ยแ
ละ

คด
ี 

รว
ม 

1 ผู้บริหารการศึกษา 3                     3 
2 ศึกษานิเทศก์   5                   5 
3 บุคลากร 38 ค(2)     1 1 1 3 2 1 1 1 1 12 
4 พนักงานราชการ     2 1     3   2 1   9 
5 อัตราจ้างชั่วคราว   1 3 1   2 1   1     9 

รวมทั้งสิ้น 3 5 6 3 1 5 6 1 4 2 1 37 
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อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 

ผู้อ
ำน

วย
กา

รโ
รง

เรีย
น 

รอ
งผ

ู้อำ
นว

ยก
าร

โร
งเร

ียน
 

ครู 
รวม

ทั้งสิ้น 

1 กงหราพิชากร กงหรา 1 1 27 29 

2 เขาชัยสน เขาชัยสน 1 2 45 48 

3 ควนขนุน ควนขนุน 1 2 54 57 

4 ควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน 1 1 16 18 

5 ชะรัดชนูปถัมภ์ กงหรา 1 0 13 14 

6 ดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน 1 1 12 14 

7 ตะแพนพิทยา ศรีบรรพต 1 0 9 10 

8 ตะโหมด ตะโหมด 1 4 85 90 

9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง เมือง 1 2 47 50 

10 นาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน 1 0 12 13 

11 นิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม 1 1 17 19 

12 บางแก้วพิทยาคม บางแก้ว 1 1 29 31 

13 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร ตะโหมด 1 1 15 17 

14 ประภัสสรรังสิต เมือง 1 1 27 29 

15 ปัญญาวุธ ควนขนุน 1 1 18 20 

16 ปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน 1 1 31 33 

17 ป่าบอนพิทยาคม ป่าบอน 1 0 13 14 

18 ป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม 1 2 42 45 

19 พนางตุง ควนขนุน 1 0 14 15 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 

ผู้อ
ำน

วย
กา

รโ
รง

เรีย
น 

รอ
งผ

ู้อำ
นว

ยก
าร

โร
งเร

ียน
 

ครู 
รวม

ทั้งสิ้น 

20 พรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง 1 1 14 16 

21 พัทลุง เมือง 1 4 150 155 

22 วชิรธรรมสถิต เมือง 1 0 11 12 

23 ศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต 1 0 16 17 

24 สตรีพัทลุง เมือง 1 4 133 138 

25 หานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน 1 0 11 12 

26 หารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน 1 3 60 64 

27 อุดมวิทยายน ควนขนุน 0 0 15 15 

รวมทั้งสิ้น 26 33 936 995 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 



ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงาน 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง ได้ดำเนินงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลการดำเนินงานจำแนก
ตามรายกลุ่มงาน ดังนี้ 
 

1. งานธุรการ 
 งานธุรการ กลุ ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการจัดประชุมของกลุ่ม ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1.1 งานสารบรรณ ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 
1.1.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ  จำนวน  2,529  เรื่อง 
1.1.2 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ  จำนวน     511  เรื่อง 

1.2 การจัดประชุม 
1.2.1 การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล  จำนวน  2  ครั้ง 
1.2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 ครั้ง 
1.2.3 การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  จำนวน  6 ครั้ง 

2. งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  
  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ
และแผนอัตรากำลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประสานการ
ดำเนินการ และประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  จัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพ้ืนที่
การศึกษา เสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ กศจ.พัทลุง  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา นำแผนสู่การ
ปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และเสนอเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ กศจ.พัทลุง มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
2.1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2564 
2.1.2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
และการประชุมพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 2 ครั้ง 
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2.1.3 นำส่งวาระการประชุมที่ประชุม อกศจ.พัทลุง และ กศจ.พัทลุง เกี่ยวกับการ
เกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ครั้ง 
 2.2 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
   ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17  ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  โดย
มีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้ 
  2.2.1  หลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17  ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552  
 

วิทยฐานะ เสนอขอมี
และขอเลื่อน 

ผลการประเมิน ร้อยละผู้
ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  

ชำนาญการ 17 16 1 95 
ชำนาญการพิเศษ - - - - 
เชี่ยวชาญ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 17 16 1 95 
 

  2.2.2 หลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 

วิทยฐานะ เสนอขอมี
และขอเลื่อน 

ผลการประเมิน ร้อยละผู้
ผ่านการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  

ชำนาญการ 1 1 - 100 
ชำนาญการพิเศษ 10 10 - 100 
เชี่ยวชาญ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 11 11 - 100 
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3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดพัทลุง  มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 27 แห่ง ข้าราชการครู 
จำนวน 995 คน ในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานดังนี้ 
 

ที ่ เรื่อง จำนวน (ราย) 
1 การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 
2 การสรรหาบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 1 
3 การให้โอนข้าราชการ - 
4 การรับโอนข้าราชการ - 
5 การให้ข้าราชการช่วยราชการ 2 
6 การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการลาออกจากราชการ  
 - ข้าราชการ 7 
 - ลูกจ้างประจำ 1 
 - พนักงานราชการ - 

7 การแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 - ข้าราชการครูสายงานการสอน 50 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา 4 

8 การแต่งตั้ง (เปลี่ยนตำแหน่ง) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 
9 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  2 

10 การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ 33 
11 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 41 
12 การคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน - 
13 การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง 7 
14 การขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 30 
15 การออกหนังสือรับรองเพ่ือต่ออายุหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน 

ให้ครูชาวต่างชาติ 
10 

 

4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีขอบข่ายภารกิจเกี ่ยวกับ งานบำเหน็จ
ความชอบ งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานบริการบุคลากร โดยในรอบปีที่
ผ่านมามีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ดังนี้ 
  4.1.1 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  จำนวน   1,010 ราย 
   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) จำนวน   1,001  ราย 
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  4.1.2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
   ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  จำนวน   1  ราย 
   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) จำนวน   9  ราย 
  4.1.3 เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
   ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  จำนวน  29  ราย 
   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) จำนวน  28  ราย 
  4.1.4 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
    1 ตุลาคม 2564  จำนวน 2 ราย 
 4.2 งานทะเบียนประวัติ 
   4.2.1 จัดทำทะเบียนประวัติ (กคศ.16) ข้าราชการครูบรรจุใหม่  จำนวน  5  ราย 
   4.2.2 ให้บริการสำเนาเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 และ กคศ.16) จำนวน  437 ราย 
   4.2.3 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครู ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2564 และจัดทำหนังสือรับรองประวัติ    จำนวน  56  ราย 
    4.2.4 ขออนุญาตไปต่างประเทศ           จำนวน   0  ราย 
    4.2.5 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  จำนวน  10 ราย 

 4.3 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในปีงบประมาณ 2564 
ดำเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในชั้นตราต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.3.1  ชั้นสายสะพาย 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 - 5 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) - - - 

 
  4.3.2  ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 20 34 54 
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 9 21 30 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 6 9 15 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 8 19 27 
จัตุรถาภรณ์ข้างเผือก (จ.ช.) - - - 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) - - - 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) - - - 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) - - - 
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  4.3.3  ลูกจ้างประจำ 
ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 

จัตุรถาภรณ์ข้างเผือก (จ.ช.) 2 - 2 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) - - - 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 1 1 2 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) - - - 

 
  4.3.4  พนักงานราชการ 

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) - - - 
จัตุรถาภรณ์ข้างเผือก (จ.ช.) - - - 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) - - - 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) - - - 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) - - - 

 
  4.3.4  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)  

ชั้น ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 16 28 44 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 
 จากผลการดำเนินงานในปีประมาณ 2564  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในปีต่อไป ดังนี้  
 

ภารกิจ รายละเอียดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. งานธุรการ 1. งานสารบรรณ - - 
 2. การจัดประชุม - - 
2. งานวางแผน
อัตรากำลัง กำหนด
ตำแหน่งและวิทยฐานะ 

1. การวางแผน
อัตรากำลังและกำหนด
ตำแหน่ง 

- - 

 2. การดำเนินการให้
ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

- - 

3. งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

1. การสรรหาบุคคล
เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- การดำเนินการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ดำเนินการโดย
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ทำให้สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่
ทราบว่าการดำเนินการ
อยู่ในขั้นตอนใด และ
จะสามารถบรรจุและ
แต่งตั้งให้สถานศึกษา
ได้เมื่อใด  

- ควรมีปฏิทินในการ
ดำเนินการที่ชัดเจน 
 

 2. การสรรหาบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ 

- - 

 3. การให้โอน/รับโอน
ข้าราชการ 

- - 
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ภารกิจ รายละเอียดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 4. การให้ข้าราชการ

ช่วยราชการ 
- - 

 5. การให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ
ลาออกจากราชการ 

- - 

 6. การแต่งตั้ง ย้ายข้า
ราชกาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

- - 

 7. การแต่งตั้ง (เปลี่ยน
ตำแหน่ง) ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 

 8. การต่อสัญญาจ้าง
พนักงานราขการ 
ลูกจ้างชั่วคราว
โครงการต่าง ๆ 

- - 

 9. การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม 

- - 

 10. การคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้ง
นักศึกษาทุนเข้ารับ
ราชการเป็นครูผู้ช่วย 

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
จำนวนน้อยกว่า
ตำแหน่งว่าง ทำให้
ประสบปัญญาไม่
สามารถบรรจุครูผู้ช่วย
ครบตามตำแหน่งว่าง
ได้ และต้องรอการ
อนุมัติให้ใช้ตำแหน่ง
ว่างที่เหลือก่อนจึงจะ
สามารถนำตำแหน่งที่
เหลือมาดำเนินการได้ 

- สพฐ. ควรอนุมัติให้ใช้
ตำแหน่งว่างคงเหลือได้
ทันที หลังจาก
ดำเนินการคัดเลือกแล้ว
เสร็จ 

 11. การแต่งตั้งผู้รักษา
การในตำแหน่ง 

- - 
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ภารกิจ รายละเอียดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 12. การขอความมเห็น

ชอบการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณ 

- โรงเรียนดำเนินการ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวจาก
เงินนอกงบประมาณ
ก่อนขอความเห็นชอบ
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- ซักซ้อมความเข้าใจ
และกำชับให้โรงเรียน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาฯ 
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
นอกงบประมาณ สังกัด 
สพฐ. พ.ศ.2560 

 15. การออกหนังสือ
รับรองเพ่ือต่ออายุ
หนังสือเดินทางและ
ใบอนุญาตทำงานให้ครู
ชาวต่างชาติ 

- - 

4. งานบำเหน็จ
ความชอบและทะเบียน
ประวัติ 

1. การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจำ 

-  การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีจำนวนมากในเวลา
จำกัด และมีความ
หลากหลายในแต่ละ
โรงเรียน 
 

- ส่งโปรแกรมคำนวณ
เลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ผู้รับผิดชอบของ
โรงเรียนเป็นรายโรง 
- จัดทำข้อมูล
รายบุคคลของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ให้เป็น
ปัจจุบัน  

 2. การเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

- - 

 3. การจัดทำทะเบียน
ประวัติ ก.ค.ศ.16 
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ 

- - 

 5. การให้บริการสำเนา
เอกสารทะเบียน
ประวัติ (ก.พ.7 และ 
ก.ค.ศ.16) 

- - 

 6. การออกหนังสือ
รับรองเงินเดือน 

- - 
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ภารกิจ รายละเอียดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 7. การเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา 

- ข้าราชการครูไม่ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของตนเองว่าสามารถ
เสนอขอเครื่องราชได้
เมื่อไหร่ ชั้นตราไหน
บ้าง 
- ข้าราชการครูจำไม่ได้
ว่าเคยได้รับเครื่องราช
ในชั้นตราใดมาแล้ว 
- การกรอกประวัติเพ่ือ
ขอรับเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ผู้เสนอมักกรอก
ประวัติผิดพลาด 
- รอบของการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ต้องส่งให้ สพฐ. เกิด
ความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องรอคำสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนในเดือน
ตุลาคม เพื่อบันทึกใน
ทะเบียนประวัติให้
เรียบร้อยก่อน 

- ผู้รับผิดชอบต้อง
จัดทำบัญชีรายละเอียด
การรับพระราชทาน
เครื่องราชเป็น
รายบุคคล 
- ชี้แจงรายละเอียดการ
กรอกประวัติเพ่ือขอรับ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
- ควรจัดทำคำสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในเดือน
ตุลาคม ให้เร็วขึ้น 

 



คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 

 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
  นางอุไร  พรหมปาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

คณะผู้จัดทำ 

 นายพชร  มั่นคง   ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน  
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นางสุธัญญา  เวชรังษี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  นายธนากรณ์  เขียวท้วม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  นางสาวปิยะนุช  ชูปาน  นักทรัพยากรบุคคล 
  นางสาวธิดารัตน์  สุขมาก  นักทรัพยากรบุคคล 
  นางพนิดา  เกลี้ยงสิน  นักทรัพยากรบุคคล 
  นายชนะศักดิ์  พลนุ้ย  นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


