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กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
แนวคิด

บริ หารงานบุ คคล ส งเสริ มและสนั บสนุ นบุ คลากรในสั งกั ด ให เป นมืออาชี พ มี ความรูและได รั บการพั ฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะประจําสายงาน เปนผูมีวินัย มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อน และสนับสนุน
งานการจัดการศึกษาของหนวยงานในสังกัด ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดวยระบบคุณภาพ

วัตถุประสงค

1) วางแผนและบริหารอัตรากําลัง ไดถูกตองตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2) วางแผนสรรหา บรรจุแตงตั้งและโยกยาย ไดตรงตามวิชาเอกและความตองการของโรงเรียน
3) สงเสริมครูใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น ยกยองเชิดชูเกียรติ พิจารณาบําเหน็จความชอบเลื่อนขั้น
เลื่อนเงินเดือนไดถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
4) จัดทําทะเบียนประวัติใหถูกตองเปนปจจุบัน พรอมใหบริการแกขาราชการในสังกัด
5) ปฐมนิเทศ ใหความรู และแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแจงขอกฎหมาย สิทธิประโยชนแกขาราชการ
ที่บรรจุใหม

ปรัชญา (Philosophy) กลุมบริหารงานบุคคล

“ยึดระเบียบนําหนา พัฒนางานกาวไกล บริการดวยใจ โปรงใสเสมอภาค”

วิสัยทัศน (Vision) กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตองพัฒนางานใหกาวไกล
โดยใชระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย ในยุค 4.0

ขอบขาย/ภารกิจ

บริห ารงานบุ คคล วางแผนอัต รากํ าลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ สรรหา บรรจุแตงตั้ ง พิ จารณา
บําเหน็จความชอบและบัญชีถือจาย จัดทําทะเบียนประวัติ พัฒนาบุคลากร และดําเนินงานวินัยและนิติกร
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สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

“กลุมบริหารงานบุคคล”

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

1. งานธุรการ

กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
1.ดําเนินการรับ
ผลสําเร็จ รอยละ 100
เรื่องราวเกี่ยวกับการ
ดําเนินการบริหารงาน
บุคลากร จัดทํา
ทะเบียนหนังสือรับ-สง
เพื่อนําสงใหกลุมงาน
ตางๆในกลุม
บริหารงานบุคคล
สพม.42 นําไป
ดําเนินการตามขั้นตอน
และระเบียบของทาง
ราชการตอไป
2.หนังสือรับรองตาง ๆ ผลสําเร็จ รอยละ 100

จํานวน 4,314 เรื่อง

ผลการดําเนินงาน

จํานวน 95 เรื่อง

ผลการพัฒนา (ผลลัพธ)
1.กลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการรับเรื่องและนําไปปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ถูกตองและ
ทันตามกําหนดเวลา
2.ผูขอรับบริการไดหนังสือรับรองทันตามกําหนดเวลา

จุดเดน
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สามารถดําเนินการและ
ปฏิบัติงานไดทันตามกําหนดเวลาและปฏิทินที่ สพฐ.กําหนด
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จุดทีค่ วรพัฒนา
1.ควรอบรมใหความรู และพัฒนาศักยภาพแกผูปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา
1. จัดประชุมอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ
2.รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ
3.จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
4.จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

ผลงาน/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1.ทะเบียนคุมหนังสือรับ-สงราชการ
2.ทะเบียนคุมหนังสือรับรองตางๆ

2. งานวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ

2.1งานวางแผนอัตรากําลัง และกําหนดตําแหนง
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
1.1 การวิเคราะห
มีระบบขอมูลสารสนเทศในดานอัตรากําลังครูและ
และวางแผนอัตรา
บุคลากรทางการศึกษาครบถวนและถูกตอง เปนปจจุบนั
กําลังคน โดยจัดทํา พรอมใช
ขอมูลปริมาณงานและ
ความตองการ
อัตรากําลังขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใช
ขอมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2561
1.2 การจัดสรร
มีการกําหนดมาตรการในการแกปญหา การขาด
อัตรากําลังขาราชการ แคลนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราว ตาม
สภาพปริมาณงานของ
สถานศึกษา เพื่อ
วิเคราะหแกปญหา
การขาดแคลน
อัตรากําลังครูและ

ผลการดําเนินงาน
มีระบบขอมูล
สารสนเทศในดาน
อัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ครบถวน
2. ถูกตอง
3. เปนปจจุบัน
4. พรอมใช
สถานศึกษาที่มีปญหา
การขาดแคลนอัตรากําลัง
ครูและบุคลการทาง
การศึกษามีจํานวนลดลง
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บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาที่มี
ปญหาการขาดแคลน
อัตรากําลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีจํานวนลดลง
1.3 การบรรจุ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย
ตามโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ประจําป
การศึกษา 2561

สามารถบรรจุ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย ตาม
โครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น ประจําป
การศึกษา 2561
- จังหวัดนครสวรรค
13 คน
- จังหวัดอุทัยธานี 14
คน
รวม 27 ราย
ไดรับจัดสรรอัตราเพื่อรองรับการบรรจุขาราชการครู
1.4 การบรรจุ
สามารถบรรจุผูสําเร็จ
ผูสําเร็จ-การศึกษาทุน และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย เพื่อรองรับ การศึกษาทุนโครงการ
การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. ประจําป สควค. ประจําป 2561
โครงการ สควค.
2561 โดยใชอัตราเกษียณอายุราชการของขาราชการ โดยใชอัตราเกษียณอายุ
ประจําป 2561
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2560 จํานวน ราชการของขาราชการ
7 อัตรา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจําป 2561
จํานวน 6 ราย
สําหรับ 1 ราย
สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยังไมไดแจง
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
ในโครงการดังกลาว
1.6 การบรรจุ
ไดรับจัดสรรอัตราเพื่อรองรับการบรรจุขา ราชการครู
สามารถบรรจุผูสําเร็จ
ผูสําเร็จการศึกษาทุน และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย เพื่อรองรับ การศึกษาทุนโครงการ
โครงการ
การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาดาน ทุนการศึกษาดานการ
ทุนการศึกษาดาน
การสอนภาษาตางประเทศที่สอง ประจําป 2561 โดย สอนภาษาตางประเทศที่
การสอน
ใชอัตราเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและ
สอง ประจําป 2561
ภาษาตางประเทศที่ บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2560 จํานวน 1
โดยใชอัตราเกษียณอายุ
สอง ประจําป
อัตรา
ราชการของขาราชการ
2561
ครูและบุคลากรทางการ
ไดรับจัดสรรอัตราเพื่อรองรับการบรรจุขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําปการศึกษา
2561 โดยใชอัตราเกษียณอายุราชการของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2561 จํานวน
35 อัตรา
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ศึกษา ประจําป 2561
จํานวน 1 ราย
1.7 การคัดเลือก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถบรรจุและ
บุคคลเพื่อบรรจุและ กําหนดใหนําอัตราวางที่ไดรับจัดสรรคืนจากผลการ
แตงตั้งเขารับราชการครู
แตงตั้งเขารับราชการ เกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อใช
และบุคลากรทางการ
ครูและบุคลากร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครูและ ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความ กรณีที่มีความจําเปนหรือ
ตําแหนงครูผูชวย
จําเปนหรือมีเหตุพิเศษ จํานวน 13 อัตรา
มีเหตุพิเศษ ( ว16 )
กรณีที่มีความจําเปน
ไดทั้งหมด
หรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ว16)
1.8 การจัดสรร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรร
สถานศึกษาไดรับการ
อัตราจางครูผู
อัตราจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. แกไขปญหาขาดแคลน
ทรงคุณคาแหง
2561 จํานวน 23 อัตรา เพื่อแกปญหาสถานศึกษาที่ ครู สามารถจัดการเรียน
แผนดิน
ขาดแคลนครู เนื่องจากมีผูเกษียณอายุราชการ ประจําป การสอนไดอยางมี
ปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2561 ทําใหบางสถานศึกษาประสบปญหาขาด
ประสิทธิภาพ จํานวน
2561
แคลนครูผูสอน
22 แหง
2.2 งานวิทยฐานะชํานาญการ ว17
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
- ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนตาม
ผานรอยละ 100
หลักเกณฑ ว17
- นําเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่
- จัดทําวาระขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ
ประเมินฯ ดาน 1 -3 พรอมสําเนาหลักฐานเพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาของแตละราย
- สงคําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินฯ
ดาน 1-3 ใหโรงเรียนที่เกี่ยวของ
- โรงเรียนสงผลการประเมินฯใหสํานักงาน
เขตพื้นที่
- จัดทําวาระขออนุมัติผลการประเมินฯ
ดาน 1-3 พรอมสําเนาหลักฐานเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาของแตละราย
- สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ
ครูชํานาญการ ใหโรงเรียน และกลุมงานที่
เกี่ยวของ

ผลการดําเนินงาน
ในชวงปงบประมาณ 2561 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
กันยายน 2561 มีขาราชการครู
ที่ผานการประเมินใหมีวิทยฐานะ
ครูชํานาญการ จํานวน 73 ราย
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2.3 งาน การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครูผูชวย
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
- ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน คะแนน ในแต ผานรอยละ 100 ในชวงปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม
ละครั้ง ทั้ง 8 ครั้งใหถูกตองตามหลักเกณฑ
2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 มีขาราชการครูที่
ของ ก.ค.ศ.
ผานการประเมินใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน
- นําสรุปผลคะแนนการประเมินฯ ของครู
127 ราย
ผูชวย จํานวน 8 ครั้ง 2 ป เขาวาระเพื่อขอ
อนุมัติผลการประเมินฯ จาก กศจ. พรอม
สําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
แตละราย
- สงสําเนาคําสั่งฯ
ใหโรงเรียน และ
กลุมงานที่เกี่ยวของ
2.4 งาน ขอปรับ/เปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
- ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน เอกสาร ผานรอยละ 100
ประกอบการขอปรับ/เปลี่ยนตําแหนง
ของลูกจางประจํา
- นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ
- ออกคําสั่งแตงตั้งใหลูกจางประจํา
ดํารงตําแหนงใหม
- สําเนาคําสั่งพรอมหลักฐานให สพฐ.
2.5 งานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
1.ตรวจรับเอกสาร ก.ค.ศ.1/ 1.ผานกระบวนการ
ก.ค.ศ.2 /กลองผลงานทาง ประเมิน และได
วิชาการ เพื่อตรวจสอบ
รับทราบผล ทุกราย
คุณสมบัติเบื้องตน
รอยละ 100
2.ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เสนอ ผอ.เขต วาเปนผูมี
คุณสมบัติในการขอเลื่อน
วิทยฐานะ
3.เสนอ ก.ศ.จ. ตั้ง
กรรมการชุดที่ 1 ประเมิน
ดาน 1 ดานวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประเมินดาน 2
ดานความรูความสามารถ

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561 มีลูกจางประจํายื่นคําขอปรับ/เปลี่ยน
ตําแหนง ประมาณ จํานวน 10 ราย

ผลการดําเนินงาน
1.ผูขอมีวิทยฐานะ ตาม ว 17 รายใหม ป2561 จํานวน 171
ราย
2.อยูระหวางดําเนินการ ตามสถานะ
ณ 31 ต.ค.60 – 30 ก.ย. 61 จํานวน 174 ราย
3.อนุมัติคุณสมบัติ จํานวน 87 ราย
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สายงานการสอน
4.แจงทางโรงเรียนให
ประเมินดาน 1 ดาน 2
5.ตรวจรับคะแนนดาน 1
ดาน 2 พรอม
6.เสนอ ก.ศ.จ. อนุมัติ
คะแนนดาน 1 ดาน 2
พรอมตั้งกรรมการชุดที่ 2
ประเมินดาน 3
7.ก.ศ.จ.แตงตั้งกรรมการ
ชุดที่ 2 ประเมินดานที่ 3
-สงกลองผลานทางวิชาการ
ใหแกคณะกรรมการ
8.คณะกรรมการชุดที่ 2 ใช
เวลาอานผลงาน 3 เดือน
9.นัดประชุมอานผลงาน
ทางวิชาการ
10.เสนอ ก.ศ.จ. อนุมัติผล
การประเมินดาน 3
11.แจงประกาศผลการ
ประเมินวิทยฐานะไปทาง
โรงเรียน

4.แตงตั้งกรรมการดาน ชุดที่ 1 จํานวน – ราย
5.อยูระหวางประเมินดาน 1 ดาน 2 จํานวน 6 ราย
6.อยูระหวางอนุมัติคะแนนดาน 1 ดาน 2 และเสนอ ก.ศ.จ.ขอ
แตงตั้งกรรมการชุดที่ 2 จํานวน 97 ราย
7.อยูระหวางสงกลองผลงานและรอคณะกรรมการชุดที่ 2 ตรวจ
ประเมินผลงาน จํานวน - ราย
8.อยูระหวางรออนุมัติคะแนนดานที่ 3 จํานวน – ราย
9.ระหวางรอ ออกคําสั่งจาก ศธจ. จํานวน – ราย

ผลการพัฒนา (ผลลัพธ)

1.โรงเรียนมีจํานวนอัตรากําลัง ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2.มีขอมูลเตรีมพรอมสําหรับการสรรหา บรรจุแตงตั้งและโยกยาย
3.โรงเรียนไดครูตรงตามวิชาเอกและความตองการของโรงเรียน
4.โรงเรียนไดรบั จัดสรรครูทดแทนตําแหนงผูเกษียณอายุราชการคืนในเดือนตุลาคม2561
5.โรงเรียนไดรับจัดสรรครูผูทรงคุณคาเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครู
6.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ
มีวิทยฐานะสูงขึ้นเมื่อมีคุณสมบัติ และเปนไปตามหลักเกณฑที่ กคศ.กําหนด

จุดเดน
1.ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มีขอมูลอัตรากําลังเปนปจจุบัน พรอมนํามาใชในการบริหารอัตรากําลังไดทันที
2.มีการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนไดทุกกรณี มีการตัดโอนตําแหนงวางจากโรงเรียนที่เกินเกณฑไป
โรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ ตามหลักเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด มีการนําตําแหนงวางไปขอบรรจุครูผูชวย
แตงตั้ง โยกยายครูสายผูสอนและผูบริหาร ไดจํานวน 2 รอบ
3.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีวิทยะฐานะสูงขึ้นตลอดทั้งป
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จุดทีค่ วรพัฒนา
1.อบรมใหความรู ตามความตองการ ของผูปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา
1.จัดประชุม อบรม ใหความรู ตามความตองการ ของผูปฏิบัติงาน
2.ศึกษาดูงาน หนวยงานที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาเปนแบบอยางในการพัฒนางาน
3.จัดอุปกรณสํานักงานใหทันสมัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานและพัฒนางานในยุค4.0

ผลงาน/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1.อัตราวางของขาราชการครูสายผูสอน และวิชาเอกที่โรงเรียนตองการ
นําเสนอ กศจ.ขออนุมัติใชตลอดป 2561
2.อัตราวางของขาราชการครูสายบริหารการศึกษา ที่นําเสนอ กศจ.ขออนุมัติใชตลอดป 2561
3.คําสั่งตัดโอนตําแหนงจากการเกลี่ยอัตรากําลัง
4.คําสั่งบรรจุครู สควค.และครุพัฒนาทองถิ่น ในปงบประมาณ 2561
5.ผลการจางครูผูทรงคุณคา ในปงบประมาณ 2561

3. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

3.1 งาน ยายขาราชการครู และบรรจุแตงตั้ง ครูผูชวย
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
- สําเนาคําสั่งยายไปยังโรงเรียน
ผานรอยละ 100
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
ในสังกัด และ สพป.และ สพม.
กันยายน 2561 มีขาราชการครูยายไปดํารงตําแหนง
ใหมประมาณ จํานวน 100 ราย
ที่เกี่ยวของ
- สงตัวขาราชการครูที่รับยายจากตาง
เขตพื้นที่ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่
เกี่ยวของ
ผานรอย 100
- รับรายงานตัวขาราชการครูบรรจุ
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
ใหม ตําแหนงครูผูชวย
กันยายน 2561 รับบรรจุและแตงตั้งฯ ตําแหนงครู
- ใหขาราชการครูบรรจุใหม
ผูชวย ประมาณ จํานวน 100 ราย
จัดทําทะเบียนประวัติ กพ.7 , กบข. ,
ขอมูลภาครัฐ, คําขอมีบัตรประจําตัว
ขาราชการ ฯลฯ
- สงตัวขาราชการครูไปตรวจพิมพ
ลายนิ้วมือ ณ พิสูจนหลักฐานจังหวัด
- สงตัวขาราชการครูไปปฏิบัติหนาที่
- สําเนาคําสั่งบรรจุฯ ใหโรงเรียนที่
เกี่ยวของ
- สําเนาคําสั่งบรรจุฯ พรอมหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอบรรจุแตงตั้งฯให กคศ.
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3.2. งานขอลาออกจากราชการ
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
- ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน เอกสาร ผานรอยละ 100
ประกอบการขอลาออก
- นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่เพื่อแสดงความคิดเห็นกอนนํา
สงไปยัง กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ออกคําสั่งใหลาออก

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561 มีขาราชการครูขอลาออก ทั้งสิ้น
จํานวน 11 ราย

3.3 การสรรหาลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการ
กระบวนงาน
1.การทําสัญญาจาง
ลูกจางชั่วคราวทุก
โครงการ
2.การทําสัญญาจาง
พนักงานราชการ

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ รอยละ 100
ผลสําเร็จ รอยละ 100

3.ลูกจางชั่วคราว
ผลสําเร็จ รอยละ 100
ขอลาออก
4.พนักงานราชการ
ผลสําเร็จ รอยละ 100
ขอลาออก
5.เปดสอบลูกจางชั่วคราว ผลสําเร็จ รอยละ 100
และพนักงานราชการ

ผลการดําเนินงาน
161 ราย (2 รออบ)
รอบ ที่ 1 ( 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 62 )
รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 62 )
103 ราย (2 รออบ)
รอบ ที่ 1 ( 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 62 )
รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 62 )
จํานวน 18 ครั้ง
จํานวน 12 ครั้ง
จํานวน 2 ครั้ง

ผลการพัฒนา (ผลลัพธ)
1.โรงเรียนไดรับครูบรรจุใหม ตามเวลาที่กําหนด
2.โรงเรียนมีผูบริหาร/ครู ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
3.ไดบรรจุครูตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนตองการ
4.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการแตงตั้ง โยกยาย ไปอยูในหนวยงานที่ประสงคยาย
ปละไมต่ํากวา 2 รอบ
5.โรงเรียนไดรับจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว ไปชวยปฏิบัติงานที่โรงเรียน

จุดเดน
1.โรงเรียนในสังกัดไดรับการบรรจุขาราชการครู ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไดนําเสนอขอมูลและเอกสารการประกอบการสรร
หาบรรจุแตงตั้ง โยกยาย เปนปจจุบัน เขาวาระประชุม กศจ.ตามปฏิทินที่ สพฐ.กําหนด เพื่อประโยชนของ
โรงเรียนในสังกัด
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จุดทีค่ วรพัฒนา
1.ควรอบรมใหความรู และพัฒนาศักยภาพแกผูปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา
1. จัดประชุมอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ
2.รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ
3.จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
4.จัดทําคูมือปฏิบัติงาน

ผลงาน/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1.คําสั่งการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.รายงานการประชุม

4.งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4.1 งานบําเหน็จความชอบและบัญชีถือจาย
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
มีการพิจารณา
ขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดรับ
ความดีความชอบ
การพิจารณาความดีความชอบ ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.
และ สพฐ.กําหนด รอยละ 100
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และเลื่อนขั้น
เงิน คาจาง
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการปละ 2 ครั้ง
4.2 งานทะเบียนประวัติ

ผลการดําเนินงาน
ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจางประจํา/พนักงาน
ราชการ

กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินการบันทึก
ทะเบียนประวัติไดรับการบันทึกเปนปจจุบัน
ประวัติในทะเบียน
พรอมใหบริการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ประวัติ ก.พ.7 ทุกครั้ง ศึกษา สามารถขอรับบริการไดทุกราย รอยละ 100
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลและไดรับการ
แตงตั้ง โยกยาย หรือ
ตามคําสั่งเลื่อนขั้น
เลื่อนระดับ

ผลการดําเนินงาน
มีระบบไฟลลิ่ง
จัดเก็บเปนระบบพรอม
ใหบริการแกผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
1.ครบถวน
2. ถูกตอง
3. เปนปจจุบัน
4. พรอมใช
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4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
ดําเนินการขอ
ผูขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ไดรับทราบผลการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ พิจารณา รอยละ 100
ประจําป ตามปฏิทินที่
สพฐ. กําหนด

ผลการดําเนินงาน
1.ไดรับจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ
2มีการจัดงานมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
จํานวน 1 ครั้งในรอบป
2561

4.4 งานบริการบุคลากร
4.4.1. งานขอลาออกจากราชการ
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
- ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน เอกสาร ผานรอยละ 100
ประกอบการขอลาออก
- นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่เพื่อแสดงความคิดเห็นกอนนํา
สงไปยัง กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ออกคําสั่งใหลาออก
4.4.2 งาน ครูขอยกเวนการเกณฑทหาร
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
- ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน
ผานรอยละ 100
เอกสารประกอบการขอยกเวน
การเกณฑทหาร
- นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาลงนาม
- สงเอกสารไปศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค
4.4.3. งาน ครูตางชาติ
กระบวนงาน
- ตรวจสอบขอมูล หลักฐาน เอกสาร
ประกอบการขอตอวีซาและขอ
ใบอนุญาตทํางาน
- นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาลงนาม

ตัวชี้วัด
ผานรอยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561 มีขาราชการครูขอลาออก ทั้งสิ้น
จํานวน 11 ราย

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561 มีขาราชการครูยื่นคําขอยกเวน
ขอเกณฑทหาร ประมาณ จํานวน 10 ราย

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561 มีโรงเรียนขอตอวีซา ขอใบอนุญาต
ทํางานและขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางใหครูจางสอนชาวตางชาติประมาณ จํานวน
69 ราย
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4.4.4 งานทําบัตรขาราชการ
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
การทําบัตรขาราชการครู ผลสําเร็จ รอยละ 100
และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
การทําบัตรขาราชการ
ผลสําเร็จ รอยละ 100
ขาราชการบํานาญ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 464 ราย
จํานวน 68 ราย

4.4.5 การแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนงผูบริหาร
กระบวนงาน
แตงตั้งขาราชการ
รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ รอยละ100

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 7 ครั้ง

ผลการพัฒนา (ผลลัพธ)
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพิจารณาความดีความชอบตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.
และ สพฐ.กําหนด
2.ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ไดเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
3.ทะเบียนประวัติของขาราชการและบุคลากรในสังกัด ไดรับการปรังปรุง เคลื่อนไหวขอมูลเปนปจจุบัน
พรอมใหบริการแกขาราชการในสังกัด
4.สามารถทําบัตรใหบุคลากรในสังกัด ไดครบทุกราย

จุดเดน
1.มีทะเบียนประวัติที่เปนปจจุบัน พรอมใหบริการแกขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด
2.มีการใหบริการจัดทําบัตรขาราชการ แบบ One-stopservice

จุดทีค่ วรพัฒนา
1.ควรอบรมใหความรู และพัฒนาศักยภาพแกผูปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา
1. จัดประชุมอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ
2.รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ
3.จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
4.จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
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ผลงาน/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1.คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง/คาตอบแทนพนักงานราชการ
2.บัญชีถือจาย จ.18
3.ทะเบียนคุมผูมาขอรับบริการ คัดสําเนา ก.พ.7
4.ทะเบียนคุมผูทําบัตร
5.คําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนงผูบริหาร

5.งานพัฒนาบุคคล
กระบวนงาน
1 การฝกอบรม
พัฒนากอนแตงตั้ง
2 พัฒนาครูตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
3.โครงการพัฒนาครู
ครบวงจร
4.การลาศึกษาตอ
ฝกอบรม

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเขารับการอบรม ไดรับการพัฒนา
รอยละ 100
รอยละของผูเขารับการอบรม ไดรับการพัฒนา
รอยละ 100

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 102 ราย

รอยละของผูเขารับการอบรม ไดรับการพัฒนา
รอยละ 100
รอยละ100 ของผูขออนุญาต

จํานวน 1786 ราย

จํานวน 110 ราย

จํานวน 22 ราย

ผลการพัฒนา (ผลลัพธ)
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนากอนการบรรจุและแตงตั้ง
2.ขาราชการครูที่ลงทะเบียนอบรมคูปองครู ตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร
ไดรับการพัฒนาครบทุกราย
3.ผูขออนุญาตลาศึกษาตอไดรับอนุญาต

จุดเดน
ขาราชการครูที่ขอรับการพัฒนา ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง

จุดทีค่ วรพัฒนา
1.ควรจัดจุดอบรมใหความรู ในพื้นที่จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู

แนวทางการพัฒนา
1. จัดประชุมอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
2.รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะในการจัดอบรมและนําไปปรับปรุงวิธีการใหดียิ่งขึ้น(เสนอ สพฐ.)

ผลงาน/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1.ทะเบียนคุมขาราชการครูผูขอรับการพัฒนาตามโครงการคูปองครู
2.รายงานผลการพัฒนาของขาราชการครู
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6.งานวินัยและนิติการ

61. งานวินัยและนิติการ
กระบวนงาน
ตัวชี้วัด
1. รับเรื่องรองเรียน
ดําเนินการรับเรื่องรอง
ตามขั้นตอนในทุกๆกรณี
2. พิจารณาขอกฎหมาย พิจารณาขอกฎหมายที่
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
3. บันทึกเสนอผอ.
เสนอเรื่องรองเรียนให
พิจารณา/สั่งการ
ผอ.พิจารณาสั่งการได
ครบคลุมและถูกตอง
4. ดําเนินการสืบสวน
ดําเนินการตามคําสั่งผอ.
ขอเท็จจริง
ไดถูกตองทุก
กระบวนการตาม
กฎหมาย และเปนธรรม
ตอทุกฝาย
5. กรณีมีมูลความผิดไม ดําเนินการทางวินัยได
รายแรง/แตงตั้ง
ถูกตองทุกกระบวนการ
คณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายและเปน
วินัยไมรายแรง
ธรรมตอทุกฝาย
6. กรณีมีมูลรายแรงสง สงเรื่องไปยัง กศจ.
เรื่องไปยัง กศจ.
ดําเนินการตอไป
ดําเนินการตอไป
7. กรณีไมมีมูลความผิด สามารถยุติเรื่องที่เปน
วินัยใหยุติเรื่อง
ความผิดเล็กนอยหรือไม
มีมูลความผิดได
8. แจงผลการพิจารณาให แจงผลการพิจารณาใหผู
ผูที่เกี่ยวของทราบ
ที่เกี่ยวของและเปน
ธรรมกับทุกฝาย

ผลการดําเนินงาน
สามารถรับเรื่องเรียนไดทุกกรณี เพื่อใหผูรองเกิดความพอใจวา
สพม.42 มิไดละเลยเรื่องของผูรอง
หาขอกฎหมายที่ถูกตองและเปนธรรมตอทุกฝายเพื่อเสนอผอ.
พิจารณาสั่งการไดครอบคลุมทุกประเด็น

สามารถดําเนินการสืบหาขอเท็จจริงที่ถูกตอง ชัดเจน และสรุป
มูลความผิดไดครอบคลุมทุกประเด็น และเปนธรรมตอทุกฝาย

ดําเนินการทางวินัยไดถูกตองทุกกระบวนการตามกฎหมาย
และเปนธรรมตอทุกฝาย ดําเนินการตามระยะตามเวลาที่
กฎหมายกําหนดได ขาราชการที่กระทําความผิดสมควรไดรับ
การลงโทษตามควรแกกรณี
เสนอวินัยรายแรงเพื่อให กศจ.ดําเนินการตอไป
สามารถยุติเรื่องที่เปนความผิดเล็กนอยหรือไมมีมูลความผิดได
และใหความเปนธรรมตอทุกฝาย
แจงผลการพิจารณาใหผูที่เกี่ยวของทราบ

ผลการพัฒนา (ผลลัพธ)

1. การดําเนินการเรื่องรองเรียนเกิดความถูกตองเปนธรรม
2. กระบวนการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลวผูรองแลผูถูกกลาวหาพอใจในผลการดําเนินงาน
4. การเสนอขอกฎหมายเพื่อใหผูบังคับบัญชาถูกตองครบคลุมทุกประเด็น ทําใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ขาราชการที่กระทําความผิดสมควรไดรับการลงโทษตามควรแกกรณี

จุดเดน
1. การดําเนินการครบคลุมทุกประเด็น เกิดความถูกตองเปนธรรม
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2. กระบวนการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3. ไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง เพื่อประกอบการพิจารณาไดถูกตองและเปนธรรม
4. ขาราชการที่กระทําความผิดสมควรไดรับการลงโทษตามควรแกกรณี

จุดทีค่ วรพัฒนา
1. บุคลากรนอย ทํางานการดําเนินการลาชา
2. ขาดผูที่มีประสบการณ ความชํานาญงาน และเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนา
สงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการ และมีจุดมุงหมายเพื่อธํารงคศักดิ์ศรีของขาราชการ
ดวย การลงโทษทางวินัยถูกนํามาใชเปนมาตรการเชิงลบ ควบคูกับการใหรางวัลซึ่งเปนมาตรการเชิงบวก
ภายใตแนวความคิดวา ขาราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรไดรับการยกยองและใหรางวัลเพื่อเปนกําลังใจ
และเปนตัวอยางที่ดี ขาราชการที่กระทําความผิดสมควรไดรับการลงโทษตามควรแกกรณี เพื่อมิใหเปน
เยี่ยงอยางแกขาราชการอื่น

ผลงาน/เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ทะเบียนคุมเรื่องราวรองเรียน/(เอกสารลับ)
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รูปกิจกรรมงานประจําและงานโครงการตางๆของกลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจําปงบประมาณ 2561
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