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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
38

คำนำ
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546
และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2 )พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีก ารแบ่ง เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต
และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนภายในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บั ติ ง านของส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 38 เป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมา ตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่ง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีบทบาท อานาจ หน้าที่ที่สาคัญ 6 ประการซึ่งเกี่ยวกับ การ
วิเคราะห์วางแผนอั ตรากาลัง และการก าหนดตาแหน่ง การสรรหาบรรจุแต่ง ตั้ง งานทะเบียนประวัติ งานพัฒนา
บุคลากร งานเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด,คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 2 จังหวัด และ
ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อานาจ หน้าที่ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน
กลุ่มบริห ารงานบุคคล ขอขอบคุณคณะทางานที่ ดาเนินการจัดทาคู่มื อการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารบุคคล ไว้ ณ โอกาสนี้

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำรบัญ

เรื่อง
ส่วนที่ 1
บทนา
แนวคิด
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานบุคคล
พันธกิจ
ขอบข่าย/ภารกิจ
ส่วนที่ 2โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคล
ผังบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ 3ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
การปฏิบัติงานรายบุคคล
นายฐาปนา อิ่มเขียว
นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น
นางกมลพิสทุ ธิ์ ศิลปชัย
นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์
นายวีร์ชยุตฆ์ สุริยาประภา

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง
นางสาวขวัญเรือน ศิวิไล
นางสาวรสสุคนธ์ สารยศ

หน้ำ
1
1
2
2
2
2
5
6
8
8
10
11
12
13
14
15
16

ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง การแบ่ง ส่วนราชการสานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29พฤศจิกายน 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง การแบ่ง ส่วนภายในสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังกล่าวข้างต้น ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ป ฏิบัติง านจึง จ าเป็นต้อ งเข้าใจภารกิจ และรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเ ป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เกิดความพึง
พอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขต
ของงาน คาจากัดความ ขั้นตองการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลั กฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติง านซึ่ง
เป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่นๆตลอดจน
สถานศึก ษา เพื่ อ เป็ นแนวทางในการบริห ารงานและปฏิบัติ ง านให้บ รรลุผ ลตามภารกิ จ อานาจหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการการกระจายอานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ก ฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้
เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ งานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกียรติมี ความมั่ นคงและความก้ าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจ บริการ พัฒนางานอยู่เสมอ

พันธกิจ
บริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย สร้างขวัญกาลังใจ ให้การศึกษา
ไทยมีคุณภาพ

เป้ำหมำย
1. การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานทางวิชาการที่ ก.ค.ศ กาหนด
3. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

ขอบข่ำย/ภำรกิจ
1. งำนธุรกำร
- การรับหนังสือราชการ
- การส่งหนังสือราชการ
- การจัดทาหนังสือราชการ
- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. งำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
- งานวิเคราะห์และวงแผนอัตรากาลังคน
- งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
- งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
- งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิ ใช่ลัก ษณะงานจ้างเหมาบริก าร (ว่าง) เป็นตาแหน่งพนัก งาน
ราชการ
- งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
3. งำนส่งเสริมสนับสนุนทำงมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
- งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ ชานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก)
- การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก)
- งานจัดทาเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมวิทยฐานะ
- งานพิมพ์เอกสาร ผลการประชุมวิทยฐานะ
- งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง การดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวกับการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตาแหน่ง

4. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรลำออกจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
- งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตาแหน่งศึกษานิเทศก์
- งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
- งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
- งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2)
- งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตาแหน่งรอง ผอ.
- งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
- งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู
- งานสรรหาพนักงานราชการ
- รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู
- ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญชี)
- งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
- งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน
- งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
- งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอื่น
- งานขอโอนข้าราชการครู
- งานรับโอนข้าราชการครู
- งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู
- งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
- งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.รร.
- งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.สพท.
- งานตัดโอนตาแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานทดลองปฏิบัติหน้าที่
- งานออกจากราชการ
- งานขอกลับเข้ารับราชการ
- งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
- งานมาตรการกาหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกาหนด)
- งานดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ
- งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
- งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลง
- งานคัดเลือกเพื่อให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส
- งานประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งว่าง
- งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
- งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งระดับ
5.
งำนบำเหน็จควำมชอบและระบบจ่ำยตรงเงินเดือน
- งานถือจ่ายงานเดือนประจาปี
- งานจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง
- งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
- งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
- งานขอรับเงินรางวัลประจาปี

-

งานดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
งานขอเงินค่าตอบแทน
งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา

6.งำนทะเบียนประวัติ
- งานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7
- งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
- งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล
- ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ
- งานบันทึกวันลาประจาปี
- งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
- งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
- งานสมัคร กสจ.
- งานขอพระราชทานเครื่องราชย์
- งานจัดสรรเครื่องราชย์
- จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ
- จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชย์
- งานคืนเครื่องราชย์
- การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
- งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
- งานขอทาบัตรประจาตัว
- งานขอหนังสือรับรอง
- งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
- ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
- งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
- งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
- งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ
- งานเกษียณอายุราชการ
- งานเกษียณอายุลูกจ้าง

ส่วนที่ 2
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
งานธุรการ
กลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งการย้าย
การโอน การลาออกฯ
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและ
เลื่อนเงินเดือนและระบบจ่ายตรง
เงินเดือน

 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
 งานจัดทาหนังสือราชการ
 งานจัดประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
 งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง
 งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

 งานสรรหาและบรรจุ
 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานออกจากราชการ
 งานบาเหน็จความชอบ
 งานทะเบียนประวัติ
 งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

ผังบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นำยฐำปนำ อิ่มเขียว
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นำงสำวทิวำพร พุกกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

นำงสำวปกิตตำ คนเพียร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร

นำงสำวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นำงกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นำงสำวขวัญเรือน ศิวิไล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นำยมนัส ชนะทวีนันทพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นำยวีร์ชยุตม์ สุริยำประภำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นำงสำวรสสุคนธ์ สำรยศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ส่วนที่ 3
ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

1. นำยฐำปนำ อิ่มเขียว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ17 ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘มีหน้าที่ควบคุมกากับติดตาม ดูแลการ
ปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานในกลุ่ม การประสานงาน และตรวจสอบงาน ก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 38ดังนี้
๑.1 งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1.2 งานส่งเสริมสนับสนุนการมีและเลื่อนวิทยฐานะ
1.3 งานวิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4 งานศึกษาวิเคราะห์ การดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5 งานจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.6 งานทะเบียนประวัติ
1.7 งานการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่างๆ
1.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
1.9 การจัดทาคาสั่งมอบหมายงาน การกาหนดหน้าทีก่ ารปฏิบัติงาน ของข้าราชการและลูกจ้าง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
1.10 งานติดต่อประสานงานจัดเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อกศจ./กศจ.
ทั้ง 2 จังหวัด
1.11 ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย

2. นำงสำวปกิตตำ คนเพียร ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 22
หัวหน้างานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ปฏิบัตหิ น้าที่รบั ผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการและลูกจ้างประจา
2.2 งานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
2.3 การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจา
2.4 การย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค (๒) และการเลือ่ น
และแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ตารงตาแหน่งที่สงู ขึ้น
2.5 งานดาเนินการตามมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ
2.6 ช่วยปฏิบัติงานของ นายฐาปนา อิ่มเขียว และนางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย
2.7 ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย

3. นำงกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัยตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ
21 หัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้ายและการลาออกจากราชการ ปฏิบัตหิ น้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนในสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตามผลการสอบแข่งขันได้
3.3 การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และต่างเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 การขอบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกตาแหน่ง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
3.5 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่ น
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.6 งานรับโอน/การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
3.7 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
ในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
3.8 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การลาออก/การดาเนินการจ้าง
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
3.9 การเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.10 ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวปกิตตา คนเพียร นายวีร์ชยุตฆ์ สุริยาประภา และนางสาวกันต์
กนิษฐ์ ภูโฮง
3.11 ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

4. นำงสำวขวัญเรือน ศิวิไลตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ25
งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและการลาออกจากราชการ ปฏิบัติหน้าที่รบั ผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม งานแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
4.2 งานเปลี่ยนตาแหน่ง/การปรับระดับลูกจ้างประจา
4.3 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามโครงการที่กาหนดหรือโครงการพิเศษอื่นๆ (เช่นครูมืออาชีพ ครูพัฒนาท้องถิ่น ครูภาษาที่สอง)
4.4 การขออนุญาตไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกทุกกรณีของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
4.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
4.6 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การลาออก/การดาเนินการจ้าง
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
4.7 การรักษาราชการแทน/รักษาการในตาแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.8 การขอลาออกจากราชการของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
4.9 ช่วยปฏิบัติงานของ นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย นางสาวปกิตตา คนเพียร และนางสาวกันต์
กนิษฐ์ ภูโฮง
4.10 ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

5. นำงสำวทิวำพร พุกกลิ่นตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ18
หัวหน้างานบาเหน็จความชอบและระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ปฏิบัติหน้าที่รบั ผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 การพิจารณาความดี ความชอบ การเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5.2 ควบคุม ดูแล และปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการและลูกจ้างประจาในระบบการจ่ายตรง
เงินเดือน/ค่าจ้างของกรมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบัน
5.3 ดูแลระบบเลือ่ นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ CMSS และระบบบริหารงานบุคคล HRMS
5.4 งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
5.5การขอบาเหน็จความชอบพิเศษให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถงึ แก่กรรม
หรือบาดเจ็บในขณะปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ
5.6 งานรวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
5.7 จัดทา ดูแล เว็บไซต์ของกลุม่ บริหารงานบุคคล
5.8 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.9งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
5.10การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจา
5.11 งานการขอพระราชทานเพลิงศพ
5.12 ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวขวัญเรือน ศิวิไลนางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮงและนายมนัส ชนะ
ทวีนันพงศ์
5.13ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย

6. นำยวีร์ชยุตม์ สุริยำประภำ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ24
งานบาเหน็จความชอบและระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
6.1การออกคาสัง่ เลื่อนเงินเดือน การปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพิเศษ/
ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
6.2จัดทา ควบคุม บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัญชี ถือ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ และเพิม่ เติมระหว่างปี
6.3การขอรับเงินสวัสดิการสาหรับผูป้ ฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ
6.4 จัดทา ควบคุม บัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะค่าตอบแทนรายเดือน/เงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปีงบประมาณ และเพิ่มเติมระหว่างปี
6.5บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติมในกรณีต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจาในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง (จ.18) ให้เป็นปัจจุบัน
6.6จัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ (P-obec)และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
6.7 จัดทา ดูแล เว็บไซต์ของกลุม่ บริหารงานบุคคล
6.8 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.9 ช่วยปฏิบัติงานของนางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นายมนัส ชนะทวีนันพงศ์ และนางสาวกันต์
กนิษฐ์ ภูโฮง
6.10ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย

7. นำงสำวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ23
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ ปฏิบัติหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
7.1 จัดทาฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ (P-obec),CMSS ระบบกรมบัญชีกลางและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
7.2บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและก.พ. 7 (ก.ค.ศ.16)ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
กรมบัญชีกลางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
7.3 งานสารวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในแต่ละปีงบประมาณ และ/หรือข้อมูลอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
7.4การสารวจวันลาประจาปี ของข้าราชการและลูกจ้าง และบันทึกข้อมูลวันลา ลงในแฟ้มประวัติ
และโปรแกรม P-obecของข้าราชการและลูกจ้าง ในสถานศึกษาและสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38
7.5 การขออนุญาตสาเนาสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ และ ก.พ. ๗ (ก.ค.ศ.16) รวมทัง้ ทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกรมบัญชีกลางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
7.6งานรับ – ส่ง ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16)
7.7 งานตรวจสอบคุณวุฒิ วุฒิการศึกษา การเพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7.8งานจัดทา แฟ้มประวัติ และ ก.พ. ๗(ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีที่ได้รบั การบรรจุแต่งตั้งใหม่ การโอนย้าย ลาออก เสียชีวิต (ทุกกรณี)
7.9 การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
7.10 ช่วยปฏิบัติงานของ นายวีร์ชยุตฆ์ สุริยาประภา และนางสาวปกิตตา คนเพียร
7.11ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย

8. นำยมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ20
หัวหน้างานส่งเสริมสนับสนุนการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
8.1 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ ชานาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก)
8.2 การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก)
8.3 งานจัดทาเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมวิทยฐานะ
8.4 งานพิมพ์เอกสาร ผลการประชุมวิทยฐานะ
8.5งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตัง้ การดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการขอให้มีและเลือ่ นวิทยฐานะ ทุกตาแหน่ง
8.6ช่วยปฏิบัติงานของนางสาวทิวาพร พุกกลิ่น และนางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง
8.7 ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

9. นำงสำวรสสุคนธ์ สำรยศ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธรุ การ หัวหน้างานงานการบริการและ
อานวยความสะดวกและบริการ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงาน ดังนี้
9.1ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธรุ การ ปฏิบัติงานธุรการของกลุม่ บริหารงานบุคคล
9.2 จัดระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
9.3 ปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุม่ บริหารงานบุคคล
9.4การสารวจวันลาทุกประเภท/การอนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง/การลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.5การจัดทาและควบคุมวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา
9.6การขออนุญาตไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.7 งานออกบัตรประจาตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ข้าราชการ
บานาญพนักงานราชการ และการออกหนังสือรับรอง ต่างๆ
9.8ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
9.9 การติดต่อประสานงานจัดเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อกศจ./กศจ.
ทั้ง 2 จังหวัด
9.10ส่งหนังสือราชการของกลุม่ บริหารงานบุคคลขึ้น website ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘
9.11 การขออนุญาตสาเนาสมุดประวัติ แฟ้มประวัติ และ ก.พ. ๗ (ก.ค.ศ.16)
9.12 งานดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
9.13ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮงนายมนัส ชนะทวีนันพงศ์ และ นางสาวขวัญ
เรือน ศิวิไล

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

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1. นำงนวพรรณ อ้นมั่น ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ25 ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่รบั ผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
2.งานฝึกอบรมพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง
3. การฝึกอบรม การพัฒนาตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. งานดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือการปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
5. งานส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง
6. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.ช่วยปฏิบัติงานของ นางสาวสุชานันต์ บูรณะไทย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

2. นำงสำวสุชำนันต์ บูรณะไทย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบและปฏิบัตงิ าน ดังนี้
1. งานส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.การขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอืน่ เช่น การขอสนับสนุนวิทยากร
กรรมการ คณะทางาน หรืออื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
3.จัดทาทะเบียนคุม กากับ ดูแล ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4 ช่วยปฏิบัติงานของนางนวพรรณ อ้นมั่น
5ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
............................................

