
คู่มือการปฏิบัติงาน 
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25 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
ภำรกิจงำน 

1. งำนธุรกำร 
2. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
3. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
4. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 

   
  1. นำยสุวรรณ  จันทร์ศรี  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่                                         
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      1.1 วเิครำะห์ วำงแผน กำรด ำเนินงำน ประสำนงำน บริหำรงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล             
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น มีระบบ เรียบร้อย นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ          
แก่เจ้ำหน้ำที่ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยึดหลักธรรมำภิบำล และพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร  
      1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนอัตรำก ำลังกำรก ำหนดต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ 
      1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำยโอน และกำรออกจำกรำชกำร 
      1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน บ ำเหน็จควำมชอบ และทะเบียนประวัติ 
      1.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
      1.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

2. นำงนิรชำ  ศรีพลอย  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      2.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลล ำดับที่ 2 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลำ 
ไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
      2.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน กำรด ำเนินกำร กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                            
มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น  
      2.3 กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) 
      2.4 งำนปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
      2.5 กำรให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน ในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น 
ตำมคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
      2.6 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
        2.7 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย            

3. นำงภูวลักณ์  วรำวุธวิวัฒน์ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      3.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลล ำดับที่ 3  กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลำ              
ไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

    3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน กำรด ำเนนิกำร งำนสรรหำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
      3.3 งำนย้ำย เปลี่ยนต ำแหน่ง โอน ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
      3.4 งำนลำออกจำกรำชกำร และกำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร 

/3.5 งำนแต่งตั้ง... 
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      3.5 งำนแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้รักษำกำรแทน 
         3.6 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        3.7 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

4. นำงดำรณี  พรำหมณ์ส ำรำญ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      4.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลล ำดับที่ 1 กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลำ           
ไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้   
      4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินงำน กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
      4.3 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
      4.4 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        4.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

5. นำงธนพร  ใจใหญ่  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      5.1 งำนทะเบียนประวัติ (กำรลงค ำสั่งต่ำงๆ ใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ให้เป็นปัจจุบัน) 
      5.2 งำนฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ ค่ำรักษำพยำบำลจ่ำยตรง 
      5.3 งำนจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ ในส่วนของงำนทะเบียนประวัติ 
      5.4 งำนขอเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
      5.5 งำนขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
      5.6 งำนเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
      5.7 งำนบริกำรเก่ียวกับงำนบุคคล (ขออนุญำตไปต่ำงประเทศ/ยกเว้นเกณฑ์ทหำร/ ออกหนังสอื
รับรอง) 
      5.8 งำนเกษียณอำยุรำชกำร 
      5.9 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                  
        5.10 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

6. นำยรำชศักดิ์  แน่นแคว้น ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      6.1 งำนบัญชีถือจ่ำย 
      6.2 งำนจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำในส่วนงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร                 
และเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
      6.3 กำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
      6.4 ช่วยงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
      6.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        6.6 ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

 

 

 
/7. นำยปรัชญำ อำษำ... 
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7. นำยปรัชญำ  อำษำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      7.1 วิเครำะห์ วำงแผน อัตรำก ำลัง ของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
      7.2 กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง, กำรจัดสรรอัตรำก ำลัง 
      7.3 กำรจัดท ำข้อมูลบุคลำกร 
      7.4 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
        7.5 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

8. นำงสำวชนำนันท์  จิตรโสภำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      8.1 ช่วยงำนจ่ำยตรงเงินเดือนและงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
      8.2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงต่ำงประเทศ 
      8.3 กำรจ้ำง - ให้ออก จัดท ำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน/พนักงำนรำชกำร 
      8.4 อนุญำตจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวด้วยเงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
      8.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      8.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    

9. นำงศิวพร  ยำรังกำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

และปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      9.1 งำนธุรกำร รับ-ส่ง หนังสือของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      9.2 ช่วยงำนข้อมูลบุคลำกรและอัตรำก ำลัง 
      9.3 ช่วยงำนทะเบียนประวัติ 
      9.4 ช่วยงำนบริกำรงำนบุคคล 
      9.5 ปฏิบัติงำนอื่นร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
      9.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมค ำสั่งหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มนโยบำยและแผน… 
 



กลุ่มงานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

 

 

 
 

 ๑ งานวิเคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

  ๑.๑ การวิเคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
    ๑. วเิคราะหภ์ารกจิและแผนอตัราก าลงัคน ของครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
    ๒. ป ร ะ ส า นก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะป ร ะ เ มิน สภ าพค ว า มต้ อ ง ก า ร ก า ลั ง ค นกับ 
ภารกจิของหน่วยงานและสถานศกึษา 
    ๓. ก าหนดจ านวนอตัราก าลงัของสถานศกึษาตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ.  ก าหนด 
    ๔. จดัท าแผนอตัราก าลงัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    ๕. เสนอแผนอัตราก าลัง เพื่ อขอความเห็นชอบจาก อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที ่
การศกึษา  
    ๖.  ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดัท าแผนอตัราก าลงัของสถานศกึษา 
    ๗.  น าแผนสู่การปฏบิตั ิ
    ๘.  ตดิตามและประเมนิผลการใชอ้ตัราก าลงัตามแผน   

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   ๑.   มแีผนอตัราก าลงัในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
   ๒.  มแีผนอตัราก าลงัของสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. แผนอตัราก าลงัครแูละบุคลากรทางการศกึษาของ ก.ค.ศ 
 ๒. แนวทางการบรหิารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 
 ๓. พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  
พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 ๔. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

  ๑.๒ การเกล่ียอตัราก าลงั  การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ประสานการจดัท าระบบขอ้มลู   
  ๒. การวิ เ ค ร าะห์ ข้ อ มู ล ครู แ ล ะบุ ค ล ากรทางการศึ กษา เพื่ อ ต รว จสอบการ ใช้ 
ตามความจ าเป็น ความตอ้งการ ความขาดแคลน เทยีบกบัเกณฑแ์ละแผนอตัราก าลงัสถานศกึษา 
  ๓. เสนอการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตักิารเกลีย่อตัราก าลงัครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

กลุ่มงานวางแผน

อตัราก าลงัและ

ก าหนดต าแหน่ง 

งานวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

งานก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 



  ๔. เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงิน เดือนต่อ  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที ่
การศกึษาเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑ เขตพืน้ทีก่ารศกึษามหีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัดิา้นการเกลีย่อตัราก าลงัครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาทีช่ดัเจน 
 ๒. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสามารถบรหิารอตัราก าลงัทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด  
 ๓. สถานศกึษามมีาตรฐานดา้นบุคลากรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็น 

   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   แผนอตัราก าลงัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของ ก.ค.ศ. 
 ๒. หลกัเกณฑ์และวธิีการตัดโอนต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 ๓. หลัก เ กณฑ์ แล ะวิ ธี ก า ร เ กลี่ ย อั ต ร าก า ลั ง ข้ า ร า ชก ารค รู แ ล ะบุ ค ล ากรทา ง 
การศกึษาที ่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดัท าภาระงานส าหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 ๒. น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาและ
หน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓. รบัค าขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวทิยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพิม่จากสถานศกึษา 
 ๔. ด าเนิ นการให้มีการประเมินเพื่ อขอเลื่ อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุ คลากรทาง 
การศกึษาตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 ๕. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และหรอื ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณ ีพจิารณาอนุมตั ิ
 ๖. ผู้ มีอ าน าจตามกฎหมายมีค า สั ง่ ก ารปรับปรุ ง ต า แห น่ ง  เ ลื่ อนวิทยฐานะ  
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขต าแหน่ง ก าหนดต าแหน่งเพิม่ 
 ๗.  เสนอแนะการพฒันาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑.  มกีารก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 ๒. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รบัการปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ
ตามกฎหมาย 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งครแูละบุคลากรทางการศกึษา  พ.ศ…….. 
 ๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบบัที.่. พ.ศ. …. ว่าดว้ยการก าหนดต าแหน่งครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 ๓.   กฎ  ก.ค.ศ ฉบบัที ่.. พ.ศ. ….ว่าดว้ยวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 ๔. ระเบยีบการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขต าแหน่ง  

 




