
สวนท่ี ๑ 
ขอมูลท่ัวไป สถานท่ีตั้ง 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี ท่ีอยูเลขท่ี 2 ถนนสะบารัง ตําบลสะบารัง  อําเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี  94000  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 
17 โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนท้ังหมดตั้งอยูในเขตอําเภอตางๆ ดังนี้ 
  1. อําเภอเมืองปตตานี   มีจํานวน  2  โรงเรียน  
  2. อําเภอปะนาเระ  มีจํานวน  2  โรงเรียน 
  3. อําเภอสายบุรี  มีจํานวน  1  โรงเรียน 
  4. อําเภอไมแกน มีจํานวน  1  โรงเรียน 
  5. อําเภอยะหริ่ง มีจํานวน  1  โรงเรียน 
  6. อําเภอกะพอ มีจํานวน  1  โรงเรียน 
  7. อําเภอโคกโพธิ์ มีจํานวน  2  โรงเรียน 
  8. อําเภอหนองจิก มีจํานวน  2  โรงเรียน 
  9. อําเภอมายอ มีจํานวน  1  โรงเรียน 
  10. อําเภอทุงยางแดง มีจํานวน  1  โรงเรียน 
  11. อําเภอยะรัง มีจํานวน  2  โรงเรียน 
  12. อําเภอแมลาน มีจํานวน  1  โรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564)  
  จํานวนนักเรียนนอยกวา 120     จํานวน 1 โรงเรียน  
  จํานวนนักเรียนตั้งแต 120 - 719 คน    จํานวน 14 โรงเรียน  
  จํานวนนักเรียนตั้งแต 1,680 คนข้ึนไป           จํานวน 2 โรงเรียน  

จำนวนนักเรียนในสังกัด 9,178 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564)  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     จํานวน 4,971 คน  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จํานวน 4,207 คน 

ขอบขาย / ภารกิจ(กลุมบริหารงานบุคคล) 
 1. งานธุรการ 
  1.1 งานรับ - สงหนังสือราชการ  
  1.2 งานจัดทําหนังสือราชการ  
  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
  1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมบริหารงานบุคคล  
 2. กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  
  2.1 งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  
      2.1.1 การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  
   2.1.2 การเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
   2.1.3 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ 
ลูกจางชั่วคราว 



   2.1.4 การบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 
   2.1.5 งานอัตรากําลัง HRMS 
  2.2 งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ  
   2.2.1 การปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2.2 การเปลี่ยนแปลงตําแหนงลูกจางประจําท่ีมิใชลักษณะงานจางเหมาบริการ (วาง) เปน
ตําแหนงพนักงานราชการ 
   2.2.3 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 3. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  
  3.1 งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  
   3.1.1 การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครู  
   3.1.2 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุในตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา / ผูอํานวยการสถานศึกษา  
   3.1.3 การคัดเลือกขาราชการบรรจุตําแหนงศึกษานิเทศก  
   3.1.4 การสรรหาลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูผูสอน  
   3.1.5 การจางลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษา  
   3.1.6 การสรรหาพนักงานราชการ  
   3.1.7 การขอชวยราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.1.8 การขอบรรจุและแตงตั้ง (กรณีขอใชบัญชี)  
   3.1.9 การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  
  3.2 งานแตงตั้ง โยก โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.2.1 การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.2.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.2.3 การขอโอน / รับโอน / ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.2.4 การบรรจุกลับเขารับราชการ  
   3.2.5 การแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนง  
  3.3 งานออกจากราชการ  
   3.3.1 การขอลาออกจากราชการ  
   3.3.2 การขอกลับเขารับราชการ  
   3.3.3 การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ / ลูกจางชั่วคราว 
   3.3.4 การใหออกจากราชการกรณีอ่ืน ๆ  
 4. กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  4.1 งานบําเหน็จความชอบ  
  4.2 งานทะเบียนประวัติ / P-OBEC / HRMS  
  4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
  4.4 งานบริการบุคลากร 
   4.4.1 การขอยกเวนการเกณฑทหาร  
   4.4.2 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ  
   4.4.3 การขอหนังสือรับรอง  



   4.4.4 การขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  
   4.4.5 การขออนุญาตลาอุปสมบท  
   4.4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจญ 
   4.4.7 การขอพระราชทานเพลิงศพ  

ขอมูลดานอัตรากําลัง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี มีขอมูลดานอัตรากําลังในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้ 
  อัตรากําลังจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา) จําแนกตามตําแหนง      
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) จํานวนตําแหนงท้ังหมด  จํานวน 526 ตําแหนง  
   - ผูบริหารสถานศึกษา     จํานวน 17 ตําแหนง  
   - รองผูบริหารสถานศึกษา     จํานวน 15 ตําแหนง  
   - คร ู      จํานวน 494 ตําแหนง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๒ 

 การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ตามอํานาจและหนาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ปตตานี เปนปจจัยหลักและเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีจะนําความสําเร็จมาสูหนวยงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมบริหารงานบุคคลไปสูการปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผลดวยการบริหารอัตรากําลังใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา มีระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชเปน
ฐานขอมูลในการวางแผน และการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางแทจริงและเกิดประโยชนสูงสุด ดําเนินการ
บริหารงานบุคคลดวยความโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูการเปนมืออาชีพ เสริมสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายการบริหารงานบุคคล 
  1. เรงรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําขอมูลอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือประโยชนในการบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการเกลี่ยอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑและเปนธรรม 
  2. มีการวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. เกลี่ยอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกแหง มีอัตรากําลังใน
สัดสวนท่ี ใกลเคียง เพ่ือประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษา 
  4. สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาทางวิทยฐานะและ
เลื่อน วิทยฐานะทุกตําแหนง 
  5. กํากับ ติดตาม การประเมินใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี มีวิทยฐานะ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ใหเปนไปตามเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
  6. ใหมีการดําเนินการยาย การคัดเลือก วิธีการและหลักสูตรในการคัดเลือกบุคคลหรือขาราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสรรหาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
ตําแหนง ตาง ๆ ดวยความบริสุทธิ์และเปนธรรม ตลอดจนใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชกฤษฎีกา วา
ดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  7. ใหมีการจัดทําหลักเกณฑ และวิธีการเพ่ือใหการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาตําแหนงตาง ๆ มีความเหมาะสมและเปนธรรม 
  8. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําขอมูลสวนบุคคลของขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานบุคคลไดถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา 
  9. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เสริมสราง ขวัญกําลังใจ ตลอดจนยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  10. การบริหารงานบุคคล ตองมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือความโปรงใส ปองกันมิใหเกิดการ
ทุจริต และพฤติกรรมมิชอบ 
  11. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานในอํานาจและหนาท่ีตามความเหมาะสมแหงวาระและโอกาส 
  12. กําหนดนโยบายอ่ืนเพ่ือเพ่ิมเติมหรือแกไขนโยบายใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและ
หลักเกณฑท่ี แกไขเปลี่ยนแปลงใหทันตอเหตุการณ 
 
 
 
 
 



การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งานธุรการ  
 1. รับหนังสือจากระบบ My – Office    จํานวน 1,050 เรื่อง 
 ๒. ออกเลขหนงัสือสงในระบบ My – Office    จํานวน 498 เรื่อง 
ผลดําเนินดาํเนนิงาน 

1. ดําเนินการรับ – สงหนังสือ และแจกจายหนังสือราชการของกลุมบริหารงานบุคคล หนังสือราชการ 

ใหแกเจาของเรื่องทันกําหนด มีระบบ สะดวก รวดเร็ว รวมท้ังสามารถคนหาขอมูลตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินการประสานงานกลุมงาน และหนวยงานอ่ืนๆ รวมท้ังสถานศึกษาในงานเก่ียวกับกลุม

บริหารงานบุคคลไดทันกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. ดําเนินการปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและกลุมตาง ๆ 

ตามคําสั่ง และภารกิจท่ีไดรับมอบหมายโดยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ  

 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
การดําเนินงาน 
 1. การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหวิทยฐานะชํานาญการ  
 2. การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 3. การจัดทําขอมูลความตองการอัตรากําลังครู (25 มิถุนายน ๒๕๖4) และปริมาณงานของโรงเรียน
เพ่ือใชในการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5. การจัดสรรอัตราครูผูสอน เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
ผลการดําเนินงาน 
 1. การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ผูยื่นคําขอรับการ 
ประเมินฯ ไดรับแตงตั้งใหมีวิทยฐานนะชํานาญการ 
 2. การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผูยื่นคําขอรับ
การประเมินฯ ไดรับแตงตั้งใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 2. การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ไดสงเอกสารผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการใหสํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 
 3. การจัดทําขอมูลอัตรากําลังครู ปริมาณงานของโรงเรียน สามารถนําไปใชในการบริหารงานบุคคล    
ในการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน การจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ 
การจัดสรรอัตราเพ่ือบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือรับรองการบรรจุ
นักศึกษาทุนโครงการตางๆ การยายการเกลี่ยอัตรากําลังครูเกินเกณฑ และขาดเกณฑ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 4. การเกลี่ยอัตรากําลัง โดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเกินเกณฑ ตําแหนงท่ีวางไปกําหนดสถานศึกษา 
 5. การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สามารถแกปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สงผลใหสถานศึกษาท่ีมี 
ปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง 



 6. จัดสรรอัตราครูผูสอน เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสามารถ 
แกปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สงผลใหสถานศึกษาท่ีมีปญหาการขาดแคลน 
อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง และไดครูท่ีไดรับการบรรจุอยูในภูมิลำเนาของตน ลดปญหาการ 
เคลื่อนยายสงผลตอการขาดอัตรากําลัง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

๑. การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑.๑ การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย   จํานวน - ราย 

๑.๒ การบรรจุแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก 

- ตําแหนงครูผูชวยกรณีท่ีมีเหตุจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ป ๒๕๖4 จํานวน - ราย 

- ตําแหนงครูผูชวยโครงการครูพัฒนาทองถ่ิน   จํานวน - ราย 

๑.๓ การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู    จํานวน 29 ราย 

๒. การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑ การยายขาราชการครูฯ ตําแหนงคร ู    จํานวน 3 ราย 

๒.๒ การยายขาราชการครูฯ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 1 ราย 

๒.๓ การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูฯ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน - ราย 

การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว 

พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) 
พนักงานราชการ 

จัดสรร จํานวน 81 อัตรา      ทําสัญญาจาง จํานวน 81 ราย 
ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 
 จัดสรร  จํานวน 16 อัตรา     ทําสัญญาจาง จํานวน 16 ราย 
บุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 จัดสรร  จํานวน 2 อัตรา      ทําสัญญาจาง  จํานวน 2 ราย 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 จัดสรร  จํานวน 3 อัตรา      ทําสัญญาจาง  จํานวน 3 ราย 
ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใหนักเรียน 15,000 บาท) 
 จัดสรร  จํานวน 7 อัตรา      ทําสัญญาจาง  จํานวน 7 ราย 
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 
 จัดสรร  จํานวน 1 อัตรา      ทําสัญญาจาง  จํานวน 1 ราย 
นักการภารโรงเรียน  (โครงการคืนครูใหนักเรียน) 
 จัดสรร  จํานวน 8 อัตรา      ทําสัญญาจาง  จํานวน  8 ราย 
นักการภารโรงเรียน 
 จัดสรร  จํานวน 3 อัตรา      ทําสัญญาจาง  จํานวน 3 ราย 
 
 
 



ผลการดําเนินงาน 
๑. บรรจุผูสอบแขงขันไดและผูสอบคัดเลือกได ตําแหนง ครูผูชวย สามารถแกปญหาการขาด 

อัตรากําลัง และโรงเรียนใหครูตามสาขาวิชาตามมาตรฐานวิชาเอก และตามความขาดแคลนจําเปนของโรงเรียน 
รวมท้ังปญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  

2. รับยายขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา ไปดํารงตําแหนงท่ีวาง รวมท้ังยายสับเปลี่ยน 
สามารถแกปญหาการขาดอัตรากําลัง และแกปญหาโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังท่ีมีคนครองเกินเกณฑสามารถยาย
ตัดโอนไป ใหกับโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังขาดเกณฑ 

3. การจัดจางพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว ใหสถานศึกษา สามารถชวยลดปญหาการขาดแคลน
อัตรา ครู แกปญหาครูสอนไมตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนตองการ แกปญหาครูไมครบชั้น  

4. การดําเนินงานตามขอกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ สงผลใหหลังจาการ ดําเนินเสร็จสิ้นไมมี
การรองเรียนใด ๆ 
ปญหาอุปสรรค 

จากการดําเนินการงานสรรหาบรรจุ แตงตั้ง ยาย ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาท่ีผานมา 
การดําเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้งไดพบปญหา อุปสรรค ดังนี้ 
ปญหาอุปสรรคการดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย 

๑. กระบวนการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการ 
ในการทํางานท่ีใชเวลานาน ทําใหเกิดปญหาใหกับสถานศึกษา หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ปตตานี ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือจัดการเรียนการสอน  

2. การสอบบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย ประจําป พ.ศ. 2564 ไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถบรรจุ แตงตั้งครูผูชวย ตามความตองการของโรงเรียน 
 
กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 1. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ครั้งท่ี 2 (ตุลาคม 
2564)   
  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 486 ราย  
  ลูกจางประจํา   จํานวน 14 ราย  
 2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนคาตอบแทนพนักงานราชการ จํานวน 76 ราย  
 ๓. ขอเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาชั้นสายสะพาย/ต่ํากวาสายสะพายและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา  
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 76 ราย  
  - ลูกจางประจํา  จํานวน - ราย  
  - พนักงานราชการ  จํานวน - ราย  
 ๔. การจายเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาชั้นต่ํากวาสายสะพายประจําป 2564  
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน - ดวง  
 ๕. สงประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน - ฉบับ  
 5. จัดทําขอมูลบุคลากรภาครัฐ (จายตรงคารักษาพยาบาล)  



  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน - ราย  
  - ลูกจางประจํา  จํานวน - ราย  
 6. จัดทําใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวางประจําปฏิบัติหนาท่ีในเขตท่ีไดประกาศ กฎ
อัยการศึก  
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 22 ราย  
  - ลูกจางประจํา  จํานวน - ราย  
 7. รับสมัครเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  
  - ขาราชการ  จํานวน 1 ราย  
  - แกไขขอมูลสมาชิก กบข.  จํานวน - ราย  
 8. การขอยืมทะเบียนประวัติและ ก.พ.  
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 47 ราย 
  - ลูกจางประจํา  จํานวน  -  ราย 
 9. ออกหนังสือรับรองบุคคล 

 - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  -  ราย 
10. ขออนุญาตลาอุปสมบท 

  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน - ราย 
 11. ขออนุญาตลาไปตางประเทศ 
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน - ราย 
 12. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 32 ราย   
  - ลูกจางประจํา  จํานวน - ราย 
  - พนักงานราชการ  จํานวน - ราย 
  - ขาราชการบํานาญ  จํานวน - ราย 
 13. ขอพระราชทานเพลิงศพ 
  - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน - ราย  
   
   
   
 


