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คำนำ 

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนเวียงสระ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานผลการ ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานการวางแผนกำลังคน ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดานการบรรจุและ

แตงตั้งบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และดานการใหคุณใหโทษ

และการสรางขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ตองเปนไป ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทรัพยากร

บคุคลใหมีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนเวยีงสระ โดย

กลุมบริหารงานบุคคลมีการ ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกกลุมงาน เพื่อใหงานประสบ

ความสำเร็จและบรรล ุเปาหมายสอดคลองกับการขับเคล่ือนภารกิจของหนวยงาน 

 

รายงานการดำเนนิงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธาน ีชุมพร 

สำนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงเร ียนเวียงสระ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานผลการ ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานการวางแผนกำลังคน ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดานการบรรจุและ

แตงตั้งบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และดานการใหคุณใหโทษ

และการสรางขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ตองเปนไป ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทรัพยากร

บุคคลใหมีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนเวียงสระ โดย

กลุมบริหารงานบุคคลมีการ ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกกลุมงาน เพื่อใหงานประสบ

ความสำเร็จและบรรล ุเปาหมายสอดคลองกับการขับเคลื่อนภารกิจของหนวยงาน 
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สารบัญ 
หนา  

คำนำ           ก  

สารบัญ           ข  

รายงานการดำเนนิงานท้ัง 6 ดาน  

ดานท่ี 1 การวางแผนอัตรากำลังคน      1  

ดานท่ี 2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร      2  

ดานท่ี 3 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร      3  

ดานท่ี 4 การพัฒนาบุคลากร       4  

ดานท่ี 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร     6  

ดานท่ี 6 ดานการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ    9  
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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนเวียงสระ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โรงเรียนเวียงสระ  ไดประกาศนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. 2565         

ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการ ขับเคลื่อนนโยบายดาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย  1) ดานการ

วางแผนอัตรากำลังคน 2) ดานการสรรหาและการ คัดเลือกบุคลากร 3) ดานการบรรจุและแตงตั ้งบุคลากร         

4) ดานการพัฒนาบุคลากร 5) ดานการประเมินผล การปฏิบัติงานบุคคล 6) ดานการใหคุณใหโทษและการสราง

ขวัญกำลังใจ เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนเวียงสระ ใหมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล และสรางความโปรงใสในการดำเนินการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการปองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตรวมทั ้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

1. ดานการวางแผนอัตรากำลังคน 

  การดำเนินงาน  

กลุ มบริหารงานบุคคล ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน

สถานศึกษา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อใหสอดคลองตามภารกิจของโรงเรียน   

เวียงสระ แนวทางการดำเนินการดังน้ี 

  1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ป และ 3 ป เพื ่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการดาน อัตรากำลังของ

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา 

 2. โรงเรียนเวียงสระ  มีการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา   โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

อัตรากำลังระดับโรงเรียน เพื่อใหการบริหารจัดการอัตรากำลังเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

และแนวทางการดำเนินการที่ สพฐ.กำหนด  

3. จัดทำฐานขอมูลอัตรากำล ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำป งบประมาณ            

และฐานขอมูลวิชาเอกที่วาง และที่ควรมใีนสถานศึกษา ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

4. จัดทำแผนการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา ประจำป

การศึกษา 2565 เพื ่อใชในการสรรหาและกำหนดตำแหนงใหพอเพียงตอการจัดการ เรียนการสอนของ

สถานศึกษาในสังกัด  

5. จัดทำขอมูลอัตรากำลังในระบบ HRMS  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการดำเนินงาน  

1. โรงเรียนเวียงสระ ไดรับการจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเกลี่ย

อัตรากำลังครู เปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

2. โรงเรียนเวียงสระ มีคณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังในสถานศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ได

ดำเนินการดังนี้  

- การจัดสรรตามตำแหนงที่วางของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการ 

เกษียณอายุราชการ การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการ 

เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) ที่เปนไปตาม หลักเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

- การวางแผนเพื่อรองรบัการบรรจุ แตงตั้งของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

- การวางแผนเพื่อการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงครู ผูชวย  
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- การจัดสรรอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง เจาหนาที่ ครูภาษาตางประเทศ พ.ศ.2565  

- การจัดสรรอัตราจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตามหลักเกณฑท่ีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานกำหนด  

ความยุงยากในการดำเนินงาน/ปญหา/อปุสรรค  

การดำเนินการกำหนดตำแหนง และการเกลี่ยอัตรากำลังขาราชการครูและ บุคลากรทางการศกึษา ตองมี

ขอมลูที่ถูกตอง เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ อีกทั้งยัง เก่ียวของกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี ตองใหความเห็นชอบ ทำใหมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ิมขึ้น เกิดความลาชา ยุงยากในการ

ดำเนินการ อีกทั้งยังมีรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ ขอ สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตองอาศัยขอมูล 

ความรู ความละเอียดรอบคอบ เจาหนาที่ผูปฏิบัติหรือผูที่เกี่ยวของ ตองศึกษา ตองจัดทำขอมูลที่ถูกตองแมนยำ 

กอนที่จะดำเนินการ เพราะขอมูลที่คลาดเคลื่อนจะกอใหเกิด ปญหาในการดำเนินการ จากการปฏิบัติงานที่ผานมา

พบวามีปญหาของการดำเนินการ เชน การดำเนินการที่ไม เปนไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ กอใหเกิด

ปญหาในการดำเนินการ ซึ่งสงผลใหการดำเนินการ ผิดพลาด กอใหเกิดความลาชา ตองดำเนินการซ้ำไปซ้ำมา     

ซึ่งจะสงผลกระทบตอโรงเรียน  

ขอเสนอแนะ  

1. การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหนง และการเกลี่ยอัตรากำลังขาราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา เปนการบริหารอัตรากำลังครทูี่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

2. ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังครูกรณีตำแหนงวางในโรงเรยีน ทันทีที่มีตำแหนงวาง  
 

2. ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

งานเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหนง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) การดำเนินงาน ก.ค.ศ. ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตำแหนง 

การยาย และการโอนขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ

และแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 

0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยให กศจ. มีอำนาจหนาที่พิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

และเสนอผู มีอำนาจ ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

พ.ศ. 2547 สั่งแตงต้ัง และดำเนินการตามอำนาจหนาที่ ระเบียบหลักเกณฑที่เก่ียวของ ไดแก  

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที ่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื ่องมาตรฐาน 

ตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

๒. หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. , ก.พ กำหนด ที่เก่ียวของ  

ผลการดำเนินงาน  

ในรอบปที่ผานมาฝายงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไดรับคำรองขอยายจากครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในเขต และนอกเขต  จำนวน ๑๑ ราย   ตามหนังสือโรงเรียนเวียงสระที่ ศธ ๐๔๓๔๖.๓๙/๑๒๕  ลงวันที่  

๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕  

ปญหาและอปุสรรคความยุงยาก 

ในการดำเนินการ เนื่องจากมีระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของเก่ียวพันกันหลายเรื่อง อาศัยหลักเกณฑ ก.พ. 

โดยอนุโลมเปนสวนใหญ ซึ่งตองมีความชัดเจนในการนำหลักเกณฑหรือระเบียบมาใชใหถูกตอง  
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 แนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะ 

 ตองคอยประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อความถูกตองชัดเจนในระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของใน

การดำเนินการความชัดเจน ในเรื ่องที ่ดำเนินการโดยตรง หรือผานผู รับผิดชอบงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ระบบเอกสาร โทรศัพท line หรือชองทางอื่น ๆ เพื่อสอบถามขอมูล

ประกอบการดำเนนิการ 

 

ดานท่ี 3 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร   

         1.ดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

          การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครผููชวย 

          การดำเนินงาน   

 สถานศึกษาเสนอขออัตรากำลัง ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรยีนตองการ ตามกรอบอัตรากำลังของโรงเรียน

เสนอตอ สพม. และ การรับบรรจุขาราชการครูตาม สาขาวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน โดยคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด ไดดำเนินการรบัสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/

ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปเรียบรอยแลว และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ไดมีผูติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จึงไดชะลอการสอบแขงขันฯ ดังกลาวออกไปกอน และ เนื่องจากมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให สวนราชการไมสามารถดำเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับ

ราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามปกติได ก.ค.ศ. จึงได

กำหนดวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โดยการใด ที่อยูในอำนาจหนาที่ ของ กศจ. ที่ไดดำเนินการแลว ใหสงมอบใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ดำเนินการจัดสอบภาค ก (ความรูความสามารถท่ัวไป) และ ภาค ข (มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ) ตอไป 

           ผลการดำเนินงาน 

 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทางการสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกบุคลากรเขารับแตงต้ังในตำแหนงครผููชวย

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโรงเรยีนเวียงสระไดรับอนุมัติใหรับบรรจุครูผูชวยตามตำแหนง ดังนี้ 

 กลุมสาระภาษาตางประเทศ   ๒  ตำแหนง 

 กลุมสาระวิทยาศาสตร    ๒ ตำแหนง 
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 กลุมสาระคณิตศาสตร    ๑  ตำแหนง 

 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๑  ตำแหนง 

 กลุมสาระศิลปะ     ๑  ตำแหนง 

 

ดานท่ี 4 การพัฒนาบุคลากร 

การดำเนินงาน 

1.จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

เพื่อใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดมีการพัฒนาความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน และมีการเรียนรู

รวมกัน สามารถนำความรู ในดานตางๆมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได อยางถูกตอง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้ 

 ขาราชการครเูขารับการพัฒนาศักยภาพ ตามความสมัครใจ 

ผลการดำเนินงาน 

 ครูเขารับการพัฒนา/อบรม 

หมายเหตุ 

 -เกียรตบิัตรการอบรม 

2. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกสายงานไดรับความรูในหลักสูตร

ตามสายงาน เพื่อมุงเนนในการพัฒนาตามความสนใจ 

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้ 

 สงเสริมใหครูเขารับการพัฒนา ตามมาตรฐานตำแหนง และความสนใจเฉพาะบุคคล 

ผลการดำเนินงาน 

 ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไดตรงตามความถนัด 

หมายเหตุ 

 -แบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

3.การสงเสริมและการพัฒนาสถานศึกษา มุงสูความเปนเลิศแหงการเรียนรู และเปนไปตามวิสัยทัศน

ของสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้ 

 สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครเูขารับการคัดเลือกรางวัลตาง ๆ เชน ครดูีไมมีอบายมุข 

ผลการดำเนินงาน 

 ครูเขารับการพัฒนา 
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หมายเหตุ 

-ผลการคดัเลือกและเกียรติบัตร 

4.การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกบัหลักการจัดการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้ 

 สงเสริมใหครูเขารับการพัฒนา ใหตรงกับกลุมสาระที่ทำการสอน หรือตามความสนใจของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

ผลการดำเนินงาน 

 ครูเขารับการพัฒนาดวยความเต็มใจและตรงกับกลุมสาระที่ทำการสอน 

หมายเหตุ 

 รายงานการอบรม/สัมมนา 

5.การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สูงข้ึนในตำแหนงตางๆ  

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้ 

 ยึดถือความสามารถเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. 

กำหนด  

ครูไดรับการแตงตั้งในตำแหนงท่ีสูงข้ึน ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 

 ขาราชการครูยื่นประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้นคือการขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการ 

และครูเชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

6. การสรางเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้ 

 สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความโปรงในในการปฏิบัติงาน สามารถ

ตรวจสอบไดจึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ผลการดำเนินงาน 

 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารับการพัฒนาและรวมโครงการคุณธรรมและความโปรงใน

ในสถานศึกษา 

หมายเหตุ 

 โครงการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงในภายในสถานศึกษา 
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ดานท่ี 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

1. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        

การดำเนินงาน        

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเปนบุคคล

ที่มีสมรรถนะสูง มีประสบการณ ทักษะ ความรูความสามารถ และมีสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบัติงานสูง โดยเครื่องมือ

และวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อรองรับภารกิจของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับภารกิจที ่เปลี ่ยนแปลงและแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒0 ป        

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามนโยบายและยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดเนน

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

ซึ่งกำหนด ๒๐ นโยบาย ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการ ดำเนินการดังนี้   

1. จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานศกึษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

2. ศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการจำเปนในการพัฒนา   

3. สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง ใหมีความรู 

ความสามารถตามความตองการของตนเองและความกาวหนาทางวิชาชีพ ดวยการอบรมกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก และพัฒนาตนเองผานระบบ Online ตามที่หนวยงานกำหนด   

4. ดำเนินการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถและสมรรถนะ สูงตามความ

ตองการของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการรายบุคคล รวมทั้ง สรางความ

เขมแข็งและกาวหนาในอาชีพบุคลากร ตลอดจนการเสริมสรางขวัญกำลังใจ ปกปองคุมครองระบบ คุณธรรมและ

ยกยองเชิดชูเกียรติ   

๕. จัดทำขอมูลระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากร เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารจัดการสงเสริม

การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ   

๖. จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชย สรางขวัญ กำลังใจ แกบุคลากร เชน การคัดเลือก ขาราชการพลเรือนดีเดน

การคัดเลือกรางวัลทรงคณุคา และการมอบเกียรติบัตร  

ผลการดำเนินงาน                    

จากการปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผู อำนวยการ

สถานศึกษา และรองผูอำนวยการสถานศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหนาที่ ผู อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผูอำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลปรากฏ ดังนี้                     

๑. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริม สนับสนนุ ใหมีการพัฒนาตนเองดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย สามารถนำผลที่ไดรับจากการพัฒนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ                     

2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาทักษะของตนเอง (ID-Plan) และใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถใชวุฒิบัตรที่ไดรับเปนสวนหนึ่งในการขอมีและเลื่อน      

วิทยฐานะ     
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ผลงานหรือรางวัลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงสระ 

ปการศึกษา 2564-65 (31 มีนาคม 2565 - ปจจุบัน) จำนวน 9 ราย 

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงาน ชื่อผูรับรางวัล หนวยงาน 

1 รางวัล ผูนำการบริหารจัดการสถานศกึษาดีเดน ประจำป 

2564 สมาคมรองผูอำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้น

พื้นฐานแหงประเทศไทย 

นายเกียรติศักดิ์ ภักด ี สมาคมรองผูอำนวยการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

2 รางวัล ผูนำการบริหารจัดการสถานศกึษาดีเดน ประจำป 

2564 สมาคมรองผูอำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้น

พื้นฐานแหงประเทศไทย 

นางสาวสุรยิา เพราเพราะ สมาคมรองผูอำนวยการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

3 รางวัล ผูนำการบริหารจัดการสถานศกึษาดีเดน ประจำป 

2564 สมาคมรองผูอำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้น

พื้นฐานแหงประเทศไทย 

นายณัฎฐชัย รักแกว สมาคมรองผูอำนวยการสถานศกึษา

ข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

4 รางวัล ผูนำการบริหารจัดการสถานศกึษาดีเดน ประจำป 

2564 สมาคมรองผูอำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้น

พื้นฐานแหงประเทศไทย 

นายจตุพล โฉมยงค สมาคมรองผูอำนวยการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

5 รางวัลครดูีไมมีอบายมุข ปที่ 11 ปการศึกษา 2564   

(ครูเพ่ือศิษยปลอดอบายมุขรับมือโควิด-19) 

นางสาวสุรยิา เพราเพราะ เครือขายองคกรงดเหลา และ สสส. 

6 ไดรับการคัดเลอืกเปนวิทยากร เสวนาครูปลอยของ เรื่องท่ี

ครูอยากเลา “ทักษะการบริหารสมอง แตกตางอยางเขาใจ

วัยใส LGBT" และรางวัล Popular Vote 

นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

7 รางวัลชมเชย ถวยเกียรติยศสมาคมเมโลเดียน ประเภท 

Wind Ensembleรายการแขงขัน Thailand 

International Marching Competition (timc 2022) 

นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา 

นายศุภชยั สมพงษ 

วงโยธวาทติโรงเรียนเวยีงสระ 

สมาคมเมโลเดียน ประเทศไทย  

8 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ประจำป ๒๕๖๕ นางวันดี  หอมชื่น สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา   

กระทรวงศึกษาธิการ 

9 รางวัลครดูีไมมีอบายมุข ปที่ 11 ปการศึกษา 2564   

(ครูเพ่ือศิษยปลอดอบายมุขรับมือโควิด-19) 

นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน เครือขายองคกรงดเหลา  

และ สสส. 

ปญหาและอปุสรรคความยุงยากในการดำเนินการ                                                  

-ไมม-ี 

2. งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การดำเนินงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ไดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี                   

5.1  สรางความรูและความเขาใจในระเบียบหลักเกณฑ ในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และ
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ลูกจางชั ่วคราว ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ค.ศ.กำหนดและสวนราชการกำหนด ซึ ่งมีการเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                    

5.2 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว โดยยึดหลักตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีก.ค.ศ.กำหนดและสวนราชการกำหนด โดยคำนึงถึงความยุติธรรม หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนความเหมาะสมใน

การปฏิบัติราชการตามตำแหนงหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไมกอใหเกิดเสียหายตอทาง

ราชการ                  

5.3 ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการ

พิจารณาในเรื่องตางๆ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นๆ การพัฒนา เสริมสราง ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การใหรางวัลจูงใจ การใหออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆให

สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น 

บทบาทและหนาที่ 

1. ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน/ภาระงานขั้นต่ำของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. ดำเนินการกำหนดเกณฑ/วิธีการประเมินผลงานโดยใหพิจารณาทั้งคุณสมบัติและคุณลักษณะของ

บุคคลใหสอดคลองตามลักษณะงาน 

3. แจงบุคลากรเพื่อเตรียมพรอมรับการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

4. ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาประกาศรายชื่อผูผานการประเมินระดับดีเดน 

6. อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารการประเมิน 

7. จัดทำเอกสารบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางผูอำนวยการสถานศึกษาและครูบุคลากรทาง

การศึกษาทุกคน 

8. รวบรวมผลการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน                    

 1.บุคลากรในทุกตำแหนง และทุกระดับของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

มีการทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื ่อพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป สงผลใหไดเลื ่อน 

เงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 

ซักซอมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจำ  ครั้งที่ 1 (  1 เมษายน 2565) และนำ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในรอบครึ่งปแรก  (1  ตุลาคม  2564 ถึง  31  มีนาคม  2565)  มาประกอบการ

พิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจำ ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565 ) โดยสรุป ดังน้ี  

กลุมที ่1 ครูผูชวย – คศ.3 จำนวน 101 รายประกอบดวย  

1. ตำแหนง ครูผูสอน             ไดรบัการประเมนิระดับดีเดน     จำนวน 101 ราย                                                                            

กลุมที่ 2 ตำแหนงลูกจางประจำ จำนวน 3 ราย ประกอบดวย  

1. ลูกจางประจำ ไดรบัการประเมินระดับดีเดน       จำนวน  3 ราย  

           2.บุคลากรทุกตำแหนงและทุกระดับของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร นำ

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติราชการมาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุง ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และนำขอมูลประกอบการการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลอยางสอดคลองกับ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ                     
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ปญหาและอุปสรรคความยุงยากในการดำเนินการ                                                  

-ไมม-ี  
 

ดานท่ี 6 ดานการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 

1. งานวินัย  

การดำเนินงาน                

1. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ แตงตั้งคณะกรรมการการสอบสวนการกระทำผิดวินัย 

2. ประสานกับหนวยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสอบสวนกรณีมีการกระทำผิดวินัยรวมกัน 

3. รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพื ้นที ่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแลวแตกรณี ภายในระยะเวลาที่

กำหนด (กรณีไมรายแรง) 

4. รายงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีเปนความผิด 

วินัยรายแรงของครผููชวยและครูที่ยังไมมีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

5. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการลงโทษของขาราชการครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

6. จัดทำแฟมขอมูลเก่ียวกับการทำผิดเก่ียวกับวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

7. รวบรวมสถิติขอมูลการปฏิบัติงานของครแูละบุคลากร 

8. พิจารณาใหการสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูในระเบียบวินัยนำเสนอแกผูบรหิาร 

9. ดำเนินการแกไขปญหาบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามวินัย 

10. การอุทธรณ รับเรื่องอุทธรณคำสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา เสนอไปยังผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเสนอเรี่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา 

11. การรองทุกขรับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแลว เสนอ

ไปยังผูอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอเรื่องรอง

ทุกขผานหัวหนาสถานศึกษา 

2. การรักษาวินัย 

การดำเนินงาน                

1. ทำการศึกษาวิเคราะห เก่ียวกับความม่ันคงและความเปนธรรมในการประกอบอาชีพ 

2. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมความมั่นคงและความเปนธรรมในการประกอบอาชีพ 

3. ดำเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ผูบังคับบัญชา ควบคุมและสงเสริม ขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ใหประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครแูละบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

 1. สงเสริมใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 

 2. สงเสริมใหผูบังคับบัญชาดำเนินการสงเสรมิและพัฒนาใหผูใตบังคบับัญชามีวินัยในตนเอง 
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 3. สงเสริมใหผูบังคับบัญชาหมั่นสังเกต ตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิให

ผูใตบังคับบัญชา กระทำผิดวินัยตามควรแกกรณี 

ผลของการดำเนินงาน                

1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให เปนไป

ตาม ระเบียบ กฎหมายที ่กำหนดและเพื่อเปนปองปรามการกระทำผิดวินัย ตามมาตรการปองกันการ ทุจริต       

ทุกรูปแบบ                

2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีสวนรวมในการรวมคิด รวมทำกิจกรรมในการ

ปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุ

ราษฎรธานี ชุมพร ทำใหมีการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                

3.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับทราบขาวสาร  ความเคลื่อนไหวในการ 

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร เพื่อสรางความรับรู ขอมูลขาวสาร 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม 

ปญหาและอปุสรรคความยุงยากในการดำเนินการ                                                  

-ไมม-ี 

3. งานบำรุงขวัญและกำลังใจ 

การดำเนินงาน 

1. สรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูมี

ผลงานดีเดนและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 

2. ดำเนินการตอนรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมทุกคนที่ ยายเขา ยายออก 

3. ดำเนินการเลี้ยงรับสงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยาย 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาที่เกษียณอายุราชการในป

นั้นๆ 

5. ดำเนินการเมื่อมีการพบปะสังสรรคของขาราชการครแูละบุคลากรทางศึกษา 

6. ดำเนินการศึกษาดูงานของครแูละบุคลากรทางการศึกษาในการสรางขวัญกำลังใจ 

7. จัดสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ปญหาและอปุสรรคความยุงยากในการดำเนินการ                                                  

-ไมม-ี 

4. ดานงานสงเสริมประเมินวิทยฐานะ 

การดำเนินงาน 

1. สำรวจและรวบรวมขอมูลใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. ประชุมขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำความเชาใจ หลักเกณฑและวิธีการให

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของผูเสนอขอใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา

สุราษฎรธานี ชุมพรที่สังกัดเพ่ือดำเนินการตอไป 

4. เมื่อคณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินผูขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครบทุกดานและนำผลการ

ประเมินสงเขตพื้นที่การศกึษาเพ่ือเสนอตอ กศจ.พิจารณาตามลำดับ 
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 4.1 กรณมีีมติไมอนุมัติใหสถานศกึษาแจงผูขอทราบ ผูขออาจสงคำขอรับการประเมินใหมไดในป

ถัดไป ซี่งผูที่สงคำขอรับการประเมินในชวง 1-30 เมษายน จะสงคำขอรับการประเมินใหม กอนเดือน เมษายน ใน

ปถัดไปสงผูที่สงคำขอในชวง 1-31 ตุลาคม จะสงคำขอใหมได กอนเดือน ตุลาคมของปถัดไป 

 4.2 กรณทีี่อนุมัติ ใหผูมีอำนาจตามมาตร 53 สั่งแตงตั้งและสำเนาคำสั่งแตงต้ัง 1 ชุด สงให

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันออกคำสั่ง 

ผลของการดำเนินงาน 

การที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้นและไดรับ

เลื่อนและตำแหนงที่สูงขึ้น และยึดถือ ความสามารถเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด  

1. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู ใหมีวิทยฐานะครูชำนาญการ   จำนวน 2 ราย                    

2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  ไดเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

จำนวน 1 ราย    

ปญหาและอปุสรรคความยุงยากในการดำเนินการ                                                  

-ไมม-ี 

5. ดานงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำป 2565 

การดำเนินงาน 

1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรบัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

2. เนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

3. จัดทำทะเบียนผูไดร ับเครื ่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื ่องอิสริยาภรณดิเรก      

คุณาภรณและผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

4. แจงประชาสัมพันธใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ และดำเนินการเสนอขอใหแกผูมี

ความประสงคตามลำดับตอไป 

ผลของการดำเนินงาน 

แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของผูที่เสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชย ประจำป 2565  และดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย ประจำป 2565 

จำนวน 5 ราย  และไดจัดทำบัญชีเสนอขอพระราชทานฯ และรวบรวมเอกสารประกอบคำขอใหเปนไปตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรฯี พ.ศ. 2564 

ปญหาและอปุสรรคความยุงยากในการดำเนินการ                                                  

-ไมม-ี 

 

 

 

 

 

 


