
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

 

คำนำ 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้
มีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน  62  เขต  และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย  เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน    
การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้ึน  เป็นข้ันตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ซ่ึงเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  มีบทบาท อำนาจ หน้าท่ี
เก่ียวกับการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  งานบำเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ  ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอขอบคุณคณะทำงานท่ีดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 
1พฤศจิกายน 2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29พฤศจิกายน 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

            ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือใช้
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส  เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน 
คำจำกัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
เอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่นๆตลอดจน
สถานศึกษา เพื ่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อำนาจหน้าที ่ที ่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิด 

  การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู ้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจ ท่ีรับผิดชอบ    
ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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วิสัยทัศน์  
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้มีสมรรถนะและศักยภาพ  

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร 

พันธกิจ   
1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี

สมรรถนะท่ีจำเป็น  มีความสามารถและทักษะ  สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน
และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัยในการทำงาน 

4. พัฒนาฐานข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง  
เท่ียงตรง  ทันสมัย และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารอัตรากำลัง และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สร้างเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ความซ่ือสัตย์  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี    ท่ี
ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

6. มีเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย 
๑. ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

2. ดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด เพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ี
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

3. ดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายในการพัฒนา เพื่อรองรับภารกิจของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
สามารถดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ดำเนินการให้บุคลากรในสังกัดมีความก้าวหน้าในสายงานของตน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง  

5. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน  สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ี
ทำงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร 
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ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. งานธุรการ 

- การรับหนังสือราชการ 
- การส่งหนังสือราชการ 
- การจัดทำหนังสือราชการ 
- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง  กำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ 
- งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
- งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 
- งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
- งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงาน

ราชการ 
- งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบท่ีได้รับจัดสรร 
- งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
- งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 
- งานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 
- งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 
- งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
- งานสรรหาพนักงานราชการ 
- งานรับโอนพนักงานท้องถ่ินเข้าบรรจุครู 
- งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
- งานแต่งต้ัง (ย้าย) ครู ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนภายในหน่วยงาน 
- งานแต่งต้ังย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
- งานแต่งต้ังย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
- งานขอโอนข้าราชการครู 
- งานรับโอนข้าราชการครู 
- งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินมาบรรจุครู 
- งานแต่งต้ังผู้รักษาการในตำแหน่ง 
- งานแต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- งานแต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- งานตัดโอนตำแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- งานทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
- งานออกจากราชการ 
- งานขอกลับเข้ารับราชการ 
- งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
- งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
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- งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
- งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
- งานคัดเลือกเพ่ือให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส 
- งานประเมินผลงานบุคคลให้ดำรงตำแหน่งว่าง 
- งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
- งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนตำแหน่งระดับควบ 

4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
- งานถือจ่ายเงินเดือนประจำปี 
- งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 
- งานดำเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
- งานเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
- งานดำเนินการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
- งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
- งานทะเบียนประวัติ 

         -     งานจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7/กคศ.16 
         -     งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
         -     การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด 
         -     งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล 
         -     งานขอเพ่ิมวุฒิในประวัติ 
         -     งานบันทึกวันลาประจำปี 
         -     งานดำเนินการเก่ียวกับแฟ้มประวัติท่ีออกจากราชการ 
         -     งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
         -     งานสมัคร กสจ. 
         -     งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
         -     งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
         -     งานจัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ 
         -     งานจัดทำทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
         -     งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
         -     งานการขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา 
         -     งานขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ 
         -     งานขอทำบัตรประจำตัว 
         -     งานขอหนังสือรับรอง 
         -     งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
         -     งานขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
         -     งานขอยกเว้นรับราชการทหาร 
         -     งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 
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         -     งานขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดินฝังศพ               
การขอพระราชทานหีบศพ 
         -     งานเกษียณอายุราชการ 
         -     งานเกษียณอายุลูกจ้างประจำ 
 
5.  งานประสานงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
         -     งานประสานงานการจัดส่งวาระการประชุม 
         -     งานประสานงานการประชุม อกศจ. 
         -     งานประสานงานการประชุม กศจ. 
         -     งานการจัดเก็บ ทวงถาม รักษา วาระและรายงานการประชุม อกศจ. 
         -     งานการจัดเก็บ ทวงถาม รักษา วาระและรายงานการประชุม กศจ. 
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ส่วนท่ี 2 
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

� งานวิเคราะห์  และวางแผนอัตรากำลัง 
� งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 
 

� งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
� งานย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
� งานออกจากราชการ 
 

� งานบำเหน็จความชอบ 
� งานทะเบียนประวัต ิ
� งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มงานวางแผน 
อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

กลุ่มงานสรรหา 
และบรรจุแต่งต้ังการย้าย        

การโอน การลาออกฯ 

กลุ่มงานบำเหนจ็ความชอบ 
และเลื่อนเงินเดือนและระบบ

จ่ายตรงเงินเดือน 

งานธุรการ 
� งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 
� งานจัดทำหนังสือราชการ 
� งานจัดประชุมภายในกลุม่บริหารงานบุคคล 
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นายฐาปนา  อ่ิมเขียว 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ผังบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

       นางสาวทิวาพร  พุกกล่ิน      นางณัฏฐพิชา  โชติมน               นายมนัส  ชนะทวีนันทพงศ์                 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                     
   
 
 
 
 
 
 
    นางสาวกันต์กนิษฐ์   ภูโฮง             นางสาวขวัญเรือน ศิวิไล              นายวีร์ชยุตม์ สุริยาประภา 

     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ           นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ                          
 
 
 
 
 
 

                  
       นางวิลาวัณย์  ชูเนตร                 นางสาวปิยวรรณ  ตติยก้องเกียรติ์ 

                               พนกังานราชการ                                พนักงานราชการ                          
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ส่วนท่ี 3 

ข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

                 1. นายฐาปนา  อ่ิมเขียว  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี อ17  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีหน้าท่ีควบคุมกำกับติดตาม 
ดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในกลุ่ม การประสานงาน และตรวจสอบงาน ก่อนนำเสนอ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย ดังนี้   

  1.1 งานธุรการภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล การบริการและอำนวยความสะดวก                                
ในเรื่องการออกหนังสือรับรอง การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ 

๑.2 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
  1.3 งานส่งเสริมสนับสนุนการมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
1.4 งานสรรหา บรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
1.5 งานบำเหน็จความชอบ การเลื่อนเงินเดือน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
1.6 งานทะเบียนประวัติ 
1.7 งานการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร 

ประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ 
1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
1.9 การจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การกำหนดหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและลูกจ้าง  

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
1.10 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                   
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  2.  นางสาวทิวาพร  พุกกล่ิน  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี อ
18    หัวหน้างานบำเหน็จความชอบ การเลื่อนเงินเดือน ระบบจ่ายตรงเงนิเดือนและคา่จ้างประจํา ปฏิบัติหน้าท่ี     
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

 2.1  การพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ  และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ   
 2.2  ควบคุม  ดูแล  และปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบการจ่ายตรง
เงินเดือน/ค่าจ้างของกรมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบัน 
 2.3  ดูแลระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ CMSS และระบบบริหารงานบุคคล HRMS  
 2.4 งานขอรับเงินรางวัลประจำปี 
 2.5 การขอบำเหน็จความชอบพิเศษให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่กรรม
หรือบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

2.6 งานรวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.7 จัดทำ ดูแล เว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.8 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ 
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนในสถานศึกษาภายใน              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.10 การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.11 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร            
ในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.12 ชว่ยปฏิบัติงานของ นายวีร์ชยุตฆ์  สุริยาประภา  นางสาวขวัญเรือน  ศิวิไล  และนายมนัส  
ชนะทวีนันทพงศ์     
 2.13 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. นางณัฏฐพิชา  โชติมน ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี อ 2   
 ช่วยปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

3.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 
ราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 

3.2 งานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ 
3.3 การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
3.4 การย้ายและแต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค (๒) และการเลื่อน                   

และแต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ตำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึน 
3.5 งานดำเนินการตามมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ 
3.6 ชว่ยปฏิบัติงานของ นายฐาปนา  อ่ิมเขียว นายวีร์ชยุตฆ์  สุริยาประภา นางสาวขวัญเรือน  

ศิวิไล  และนางสาวทิวาพร  พุกกลิ่น 
3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
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4.  นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี อ20   
หัวหน้างานส่งเสริมสนับสนุนการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

  4.1 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุโขทัย 
  4.2  การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

4.3  งานจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการประชุมวิทยฐานะ   
4.4  งานพิมพ์เอกสาร ผลการประชุมวิทยฐานะ 
4.5  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง การดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง 
 4.6  จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ  (P-obec),CMSS ระบบกรมบัญชีกลาง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
 4.7 ชว่ยปฏิบัติงานของนางสาวทิวาพร  พุกกลิ่น นายวีร์ชยุตฆ์  สุริยาประภา และนางสาว            

กันต์กนิษฐ์  ภูโฮง  
4.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.  นางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี อ23   
หัวหน้างานทะเบียนประวิติ ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้   

 5.1 งานสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ท่ีจะเกษียณอายุ 
ราชการในแต่ละปีงบประมาณ และ/หรือข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
  5.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์      

5.3 งานขอพระราชทานเพลิงศพ ของข้าราชการ และลูกจ้างสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

 5.4 การสำรวจวันลาประจำปี ของข้าราชการและลูกจ้าง  และบันทึกข้อมูลวันลา ลงในแฟ้ม
ประวัติและโปรแกรม  P-obec ของข้าราชการและลูกจ้าง ในสถานศึกษาและสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 
  5.5  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและก.พ. 7 (ก.ค.ศ.16)ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบัน  

5.6  งานรับ – ส่ง ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16) 
  5.7  งานตรวจสอบคุณวุฒิ วฒุิการศึกษา การเพ่ิมวุฒิ ปรับวุฒิ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  5.8  งานจัดทำ แฟ้มประวัติ และ ก.พ. ๗(ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่ การโอนย้าย ลาออก เสียชีวิต (ทุกกรณี) 

5.8 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนในสถานศึกษาภายใน              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.9 การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.10 ชว่ยปฏิบัติงานของ นายวีร์ชยุตฆ์  สุริยาประภา นางสาวขวัญเรือน  ศิวิไล  และนางสาว                 
ทิวาพร  พุกกลิ่น 

5.11 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  6.  นางสาวขวัญเรือน  ศิวิไล  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี อ24        
หัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

6.1  การบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.2  ดำเนินการเก่ียวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
6.3 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม งานแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 
6.4 งานเปลี่ยนตำแหน่ง/การปรับระดับลูกจ้างประจำ 
6.5 การขออนุญาตไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกทุกกรณีของข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 
6.6  การรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.7  การขอลาออกจากราชการของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 
6.8 การให้โอน รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.9  การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและ

แต่งต้ัง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด รวมท้ังการประเมินฯต่างๆ 

6.10  การดำเนินการเก่ียวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
6.11 ชว่ยปฏิบัติงานของนางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง และนายมนัส                

ชนะทวีนันทพงศ์   
  6.12 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  7.  นายวีร์ชยุตม์  สุริยาประภา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขท่ี อ25       
งานบำเหน็จความชอบและระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ปฏิบัติหน้าท่ีรับผดิชอบงาน ดังนี้   

 7.1  การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน การปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพิเศษ/
ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
 7.2  จัดทำ ควบคุม บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัญชี     
ถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ และเพ่ิมเติมระหว่างปี 
 7.3  การขอรับเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ    
 7.4  จัดทำ ควบคุม บัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะค่าตอบแทนรายเดือน/เงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ และเพ่ิมเติมระหว่างปี 
 7.5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง (จ.18) ให้เป็นปัจจุบัน  
 7.6 จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ  
พนักงานราชการ  (P-obec)  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 7.7 จัดทำ ดูแล เว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

7.8 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ 
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.9 ชว่ยปฏิบัติงานของนางสาวทิวาพร พุกกลิ่น และนายมนัส  ชนะทวีนันทพงศ์   
 7.10 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

  8.  นางวิลาวัณย์  ชูเนตร  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล หัวหน้างานธุรการ               
การบริการและอำนวยความสะดวก มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

8.1  ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีธุรการ ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  8.2  จัดระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
  8.3  ปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  8.4  การจัดทำและควบคุมวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา 

8.5  การขออนุญาตไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.6  งานออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการ 

บำนาญ  พนักงานราชการ และการออกหนังสือรับรอง ต่างๆ            
8.7  ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวข้องกับการ 

บริหารงานของกลุ่ม ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ 

8.8  ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลข้ึน website ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 
  8.9  การขออนุญาตสำเนาสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ และ ก.พ. ๗ (ก.ค.ศ.16) 

8.10 งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติเพ่ือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  8.11  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและก.พ. 7 (ก.ค.ศ.16)ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบัน    

8.12 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผู้สำเร็จ 
การศึกษาตามโครงการท่ีกำหนดหรือโครงการพิเศษอ่ืนๆ (เช่นครูมืออาชีพ ครูพัฒนาท้องถ่ิน ครูภาษาท่ีสอง                  
ครูทุน สควค.) 

8.13  การดำเนินการเก่ียวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
8.14  งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา   

  8.15  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการและลูกจ้างประจำ 
  8.16  ช่วยปฏิบัติงานของ นายมนัส  ชนะทวีนันทพงศ์ นางสาวขวัญเรือน  ศิวิไล  
และนางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง  
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  9.  นางสาวปิยวรรณ  ตติยก้องเกียรติ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ช่วยปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีหน้าท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 9.1 ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 9.2 การสำรวจวันลาทุกประเภท/การอนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง/การลงเวลามาปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

9.3  การติดต่อประสานงาน จัดเก็บรวบรวมเอกสารเก่ียวกับการประชุม อกศจ.สุโขทัย และ  
กศจ.สุโขทัย                           
  9.4  การขออนุญาตสำเนาสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ และ ก.พ. ๗ (ก.ค.ศ.16) 
 9.5  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและก.พ. 7 (ก.ค.ศ.16)ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบัน  

 9.6 การสำรวจวันลาประจำปี ของข้าราชการและลูกจ้าง  และบันทึกข้อมูลวันลา ลงในแฟ้ม
ประวัติและโปรแกรม  P-obec ของข้าราชการและลูกจ้าง ในสถานศึกษาและสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 
  9.6  การจัดทำและควบคุมวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา 

9.7  งานออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการ 
 9.8  งานรับ – ส่ง ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16) 

 9.9  ชว่ยปฏิบัติงานของ นายมนัส  ชนะทวีนันทพงศ์  นางสาวกันต์กนิษฐ์  ภูโฮง และ                    
นางวิลาวัณย์  ชูเนตร 

 
 

------------------------------------------ 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
















