
 

 

รายงานผลการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ปีงบประมาณ 2565 
**************************** 

1. งานวางแผนอัตรากําลัง กำหนดตำแหน่ง และการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง โดยวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับ

ความต้องการ อัตรากำลัง เพื่อจะได้มีการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในจำนวนและสมรรถนะท่ี
เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบันเสมอ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการพิจารณาเกล่ีย 
อัตรากำลัง การย้าย การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา บรรจุแต่งต้ังและการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
1.  เกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งว่าง ตำแหน่งครูผู ้สอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์  

ไปกำหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลัง ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 โรงเรียน รวม 5 อัตรา 
2.  เกล่ียอัตรากำลัง ตำแหน่งครูผู้สอนกรณีได้รับจัดสรรคืนผลจากการเกษียณอายุราชการเมื่อส้ิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 โรงเรียน รวม 51 อัตรา 
3.  กำหนดตำแหน่งว่างสำหรับใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามความต้องการและความขาดแคลนของสถานศึกษา 
จำนวน 165 อัตรา รวม 24 กลุ่มวิชาเอก 

4.  กำหนดตำแหน่งว่างสำหรับใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังนักเรียนทุนผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา รวม 8 กลุ่มวิชาเอก 

5. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
 - วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 89 ราย 
 -  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 40 ราย 

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการร่วมสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ดังนี้  
ผลการดาเนินงาน 
1.  การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 -  การบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 157 ราย 
 - การบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบคัดเลือก จำนวน 13 ราย 
2. การย้าย 
 -  ตำแหน่งครูผู้สอน  
  -  ยื่นคำร้องขอย้าย จำนวน 87 ราย 
  - พิจารณารับย้าย จำนวน 24 ราย 

 -  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 



- 2 – 
 

  - ยื่นคําร้องขอย้าย จำนวน 19 ราย 
  - พิจารณารับย้าย จำนวน 8 ราย 

3.  การปรับเปล่ียนตำแหน่งและระดับสายงาน 
 - ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย 
4. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 -  ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 ราย 
5. การสรรหาพนักงานราชการ จำนวน 9 ราย 
6. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 108 ราย 
7.  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 64 ราย 
8. การลาออกจากราชการ จำนวน 18 ราย 
9. การเกษียณอายุราชการ 
 -  ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 8 ราย 
 - ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 47 ราย 

 -  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 ราย 
3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ผลการดาเนินงาน 

1. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 
 - ได้เล่ือนเงินเดือน จำนวน 2,338 ราย 
 - ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน จำนวน 23 ราย  
 2. การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 

 - ได้เล่ือนเงินเดือน จำนวน 48 ราย 
 - ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน จำนวน 1 ราย 
 3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 434 ราย 
4. งานบริการบุคคล 
ผลการดาเนินงาน 

1. การขอสาเนาทะเบียนประวัติ ก. 7/ก.ค.ศ.16 จำนวน 584 ราย 
2. การขอหนังสือรับรอง จำนวน 15 ราย 
3. การขอหนังส่ือรับรองชาวต่างชาติ จำนวน 16 ราย 
4. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จำนวน 587 ราย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงานบริการบุคลากร โดยจัดประชุมชี้แจงสร้างความ เข้าใจในการมี 
และขอเล่ือนวิทยฐานะให้แก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เน้นให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริการ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในกรอบงาน เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอหนังสือรับรอง การขอ อนุญาตให้ข้าราชการไป
ต่างประเทศ การขออนุญาตลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการขอ พระราชทานเพลิงศพ โดยให้



ปฏิบัติต่อครูท่ีมารับบริการด้วยพฤติกรรมท่ีสุภาพและมีความรวดเร็ว ส่งผลให ้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
มีความเข้าใจในการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าสู่ความเป็นมืออาชีพ ครู ท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ มีขวัญ
กำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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