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ส่วนที่ 1
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริห ารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี ขอบข่าย/
ภารกิจ 4 งาน ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. นางสุธานี วิสุงเร
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
3. นางปาณิสรา สิงห์ทอง
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
4. นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
5. นางสาวอมรา ทิณพัฒน์
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
6. นางรัชสุดา บัวศรี
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
7. นางสุณิชา สุขอุทัย
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
8. นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
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ส่วนที่ 2
การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศฯ (Vision)
เน้นบริการ ทางานเป็นทีม มีความโปร่ง ใส่ใจคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริกหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับ สนุนให้ทุกคนมีส่ วนร่วมในการบริห ารงานบุคคลด้ว ยความโปร่งใสเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้
ค่านิยม(Values)
ค่านิยมกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีค่านิยม
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
SMART เป็นอักษรย่อของคาห้าคาที่จะทาให้เข้าใจลักษณะของเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ คือ
SPECIFIC
: มีความเฉพาะเจาะจง
MEASURABLE : วัดผลได้
ATTAINABLE : ไม่เกินกาลัง
REALISTIC
: สามารถทาได้จริง
TIME TARGTED : มีกาหนดเวลา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีคู่การปฏิบัติงาน ที่เป็นกรอบ ทิศทาง แนวทาง และการดาเนินงานที่
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2560 ได้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
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6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล และตามที่กลุ่มมอบหมาย
2. เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง การเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กลุ่มกาหนด
3. เสนอแนะเกี่ยวกับการขอวิทยฐานะ ความดีความความชอบ การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครอง ระบบ
คุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและ
การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตาแหน่ง และการเลื่อนตาแหน่ง
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
6. นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
7. เสริมสร้างขวัญกาลัง การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการบุคลากรทาง
การศึกษา
8. ดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา
9. จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาใน
พืน้ ที่รับผิดชอบ
10. จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
11. จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลสาหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
12. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มี ความเป็ นเลิ ศ
ทางวิชาการและวิชาการและวิชาชีพ
13. ดาเนินการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประกอบวิชาทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
14. ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
15. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีห น้ า ที่ ว างแผน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การปฏิ บั ติ ง าน แนะน าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้
คาปรึกษา วินิจฉัยแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติงานต่างๆ ของข้าราชการภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลั่นกรอง
งานของกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อ นนาเสนอผู้บริหารงานบุคคลก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามขอบข่าย/ภารกิจ
4 งาน ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
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1. งานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานรับหนังสือราชการ
2. งานส่งหนังสือราชการ
3. งานจัดทาหนังสือราชการ
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งานรับหนังสือราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ขอบเขตของงาน
งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหา การมอบผู้รับผิดชอบ
คาจากัดความ
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามมารถเปิดเผยได้
เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ AMSS++
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอานวยการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่มอานวยการ
2. กรณีถูกต้องนาเสนอเพื่อดาเนินการโดยเสนอผู้อานวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภท
ผู้รับผิดชอบ
3. เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามผู้รับผิดชอบเรื่อง กรณีเป็นหนังสือลับเจ้าหน้าที่
หนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภทผู้รับผิดชอบ
4. ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อานวยการกลุ่ม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อทราบ/พิจารณา/อนุมัติ/เห็นชอบ/สั่งการ/แล้วแต่กรณี
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และ ผอ. สพท

แบบฟอร์มที่ใช้
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
ทะเบียนรับเอกสารลับ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียนสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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งานส่งหนังสือราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น คู่ มื อ ประกอบการปฏิ บั ติ ง านธุ ร การกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ขอบเขตของงาน
งานส่งหนังสือราชการ ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือส่งจากผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์
ประเภทหนังสือส่ง ชั้นความเร็ว การจัดทารายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ นาส่งกลุ่มอานวยการ
คาจากัดความ
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามมารถเปิดเผยได้
เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ AMSS++
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง นาหนังสือ ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะนาส่งพร้อมหนังสือ
ข้อมูลสถานที่ปลายทางที่รับ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่
จะส่ง กรณีหนังสือลับ เจ้าหน้าที่หนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของ
หนังสือราชการที่จะส่ง
3. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุซองห่อหนังสือ
ราชการที่จะส่ง กรณีเป็นหนังสือลับ เจ้าหน้าที่หนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้น
ความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ
4. เจ้าหน้าที่ธุรการนาส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอานวยการ
5. เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอานวยการ ดาเนินส่งเรื่องออกตามที่กลุ่มทารายละเอียด

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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แบบฟอร์มที่ใช้
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
ทะเบียนรับเอกสารลับ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียนสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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งานการจัดทาหนังสือราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น คู่ มื อ ประกอบการปฏิ บั ติ ง านธุ ร การกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน
ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุ่ม การบันทึกเสนอการจัดทาหนังสือ
การส่งหนังสือให้ธุรการ การเก็บรักษา การยืม และการทาลายหนังสือราชการของกลุ่ม
คาจากัดความ
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามมารถเปิดเผยได้
เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ AMSS++
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์หนังสือเสนอตามรูปแบบหนังสือในระเบียน
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการนาระบบเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
2. จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสาเนาไว้ที่เจ้าของเรื่อง
1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง เสนอ
เพื่อพิจารณาตามลาดับขั้น
4. ผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ลงนาม/ สั่งการหนังสือราชการ
ที่นาเสนอ
5. ธุรการกลุ่มทาการออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขคาสั่ง แล้วแต่กรณี และส่งเรื่องคืนผู้รับผิดชอบทราบ
การสั่งการ
กรณีเป็นหนังสือลับ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหนังสือลับ เป็นผู้ออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่คาสั่ง แล้วแต่กรณี
และส่งเรื่องคืนผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้ องครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนส่งธุรการดาเนินการส่งต่อไป
6. เก็บเรื่องที่ดาเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพื่อหารตรวจสอบเก็บรักษา การยืม การทาลาย (ขั้นตอนการ
จัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลง อาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมีทะเบียนการจัดเก็บ
เพื่อทาลายตามระเบียนสารบรรณ)
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 2 ฉบับ

ผอ.สพท. ลงนาม/สั่งการปฏิบัติ

ธุรการกลุ่มทาการออกเลขที่หนังสือส่ง/ เลขที่คาสั่ง

แบบฟอร์มที่ใช้
ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
ทะเบียนส่งเอกสารลับ
ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียนสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสังเกต
1. งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่องโดยให้กาหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.2 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
1.3 การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบเป็นประจา
2. อายุการเก็บหนังสือ
2.1 โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วละเป็นคู่สาเนาที่
มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.2 หนั งสื อที่เป็ น เรื่ องธรรมดาซึ่งไม่มี ความส าคัญ และเป็นเรื่ องที่เกิด ขึ้นเป็น ประจาให้ เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
2.4 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สาหรับศึกษาค้นคว้าให้เห็บไว้ตลอดไป
3. งานยืมหนังสือราชการ
การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้ขอยืมยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ราชการใด
โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ
3.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมคาขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร
3.3 ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาเหตุผลการขอ
ยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร
3.4 แจ้งผลการพิจ ารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้ บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 สั่งการ
3.5 ดาเนินการตามผลการสั่งการต่อไป
3.6 เจ้าหน้าที่ทาทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม
3.7 ผู้มีอานาจอนุญาตยืมหนังสือ กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืม
ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับแผนกขึ้นไป
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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2. วางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง
2. งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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งานวางแผนอัตรากาลัง
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ในการวางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้อง
กับ ความต้องการของสถานศึกษาและหน่ว ยงานทางการศึกษา ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณ
และความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขอบเขตงาน
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผน
อัตรากาลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานการดาเนินการและประเมินสภาพความ
ต้องการอัตรากาลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา กาหนดจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จัดทาแผนอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก อกศจ. และ กศจ. ส่ งเสริ มให้ ส ถานศึ กษาจัด ทาแผนอั ตรากาลั งของสถานศึกษา น าแผนที่จั ดทาแล้ ว
สู่การปฏิบั ติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากาลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และเสนอเกลี่ยอัตรากาลั งโดยการ
ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน เสนอต่อ อกศจ. และ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คาจากัดความ
อัตรากาลังคน หมายถึง จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทาข้อมูลสานสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผน
2. สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านปริมาณงาน และความสามารถตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดลงของจานวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้ง
วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา
3. จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ 5 ปี
4. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
5. ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากาลังในสถานศึกษา
6. ดาเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากาลัง โดยสถานศึกษาจัดหาอัตรากาลังตามอานาจของสถานศึกษา
และเสนอแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาต่อ สพท. เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. สพท. จัดทาแผนอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน สพฐ. และ ศธจ.
8. ศธจ. เสนอแผนต่อ อกศจ. และ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
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แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบกรอกข้อมูลความต้องการครู (ข้อมูล 10 มิ.ย.)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : เอกสารความต้องการอัตรากาลังครูของสถานศึกษา

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

17

งานเกลี่ยอัตรากาลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูในหน่วยงานทางการศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากาลังเหมาะสม
ขอบเขตงาน
ดาเนิ น การเกลี่ ย อัต รากาลั งข้ าราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาจากหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
ที่มี อัต ราก าลั ง เกิน เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดในหน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ มีอั ต ราก าลั ง ต่ากว่า เกณฑ์ /
หน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากาลังครบตามเกณฑ์ไปกาหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์
จากหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกาหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากาลัง
ต่ากว่าเกณฑ์มากกว่า
คาจากัดความ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา หมายถึ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษา
การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง หมายถึ ง การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง จากหน่ ว ยงานการศึ ก ษาหนึ่ ง ไปก าหนด
ในอีก หน่ ว ยงานการศึ กษาหนึ่ ง โดยการตัด โอนตาแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ น ทั้ง ต าแหน่ ง ว่า งหรื อต าแหน่ ง
ที่มีคนครอง
หน่วยงานการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ และตามประกาศกระทรวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คานวณอัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ตรวจสอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
3. จั ดทาข้อมูล อั ตราว่าง/ อัตราข้าราชการครู ที่มีคนครองในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลั งเกินเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. เสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
5. จัดทาวาระเสนอขอเกลี่ยอัตรากาลังโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และเอกสารประกอบ
เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
6. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดออกคาสั่งตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
7. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์มที่ใช้
1. รูปแบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
2. รูปแบบคาสั่งตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
3. รูปแบบบัญชีแนบท้ายคาสั่งตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/ 466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์และ
อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
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งานจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา
ขอบเขตงาน
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูให้สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของ
คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ และ ก.ค.ศ. กาหนด
คาจากัดความ
ตาแหน่งเกษียณอายุราชการ หมายถึง ตาแหน่งที่ผู้ครองตาแหน่งเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
และตาแหน่งว่างจากเหตุอื่นของผู้ครองตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณในปีนั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรอัตราคืนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของอัตราที่ได้รับจัดสรร
3. กรณีได้รับจัดสรรอัตราอัตราคืนมากกว่าจานวนอัตราเกษียณ ให้ดาเนินการจัดทารายละเอียด
จานวน 3 รายการ ได้แก่ 1. แบบ คปร. รวม 2. แบบ คปร. เพิ่ม และ 3. แบบรายงานปริมาณงานของ
สถานศึกษา ส่งไปยัง สพฐ.
4. กรณีได้รับจัดสรรอัตราอัตราคืนน้อยกว่าจานวนอัตราเกษียณ ให้ดาเนินการจัดทารายละเอียด
จานวน 2 รายการ ได้แก่ 1. แบบ คปร. รวม และ 2. แบบ คปร. เกลี่ย ส่งไปยัง สพฐ.
5. กรณีได้รับจัดสรรอัตราอัตราคืนเท่ากับจานวนอัตราเกษียณ ให้ดาเนินการจัดทารายละเอียด จานวน
1 รายการ ได้แก่ แบบ คปร. รวม ส่งไปยัง สพฐ.
6. สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรอั ต รา ตามเงื่อนไข
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
7. เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
8. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งกาหนดตาแหน่ง
9. กรณีได้รับจัดสรรมากว่าจานวนอัตราเกษียณ เมื่อ สพฐ. แจ้งบัญชีรายละเอียดการตัดโอนตาแหน่ง
และอัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้ว ให้ สพท. ต้นทาง และปลายทาง ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องตรงกัน
และนาเสนอ กศจ. เพื่อทราบ หลังจากนั้นจึงให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งตัดโอนตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือน
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

21
Flow Chart การปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบ คปร. รวม
2. แบบ คปร.เกลี่ย
3. แบบ คปร. เพิ่ม
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งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ขอบเขตของงาน
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก าหนดให้ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น ต าแหน่ ง ที่ มี วิ ท ยฐานะ และมาตรา 42
กาหนดให้การมีวิทยฐานะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คาจากัดความ
วิ ท ยฐานะ หมายถึ ง วิ ท ยฐานะข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนดให้เป็ นตาแหน่งที่มี
วิทยฐานะ ดังนี้
1. ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
1.1 ครูชานาญการ
1.2 ครูชานาญการพิเศษ
1.3 ครูเชี่ยวชาญ
1.4 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
2. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
2.1 รองผู้อานวยการชานาญการ
2.2 รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
2.3 รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2.4 ผู้อานวยการชานาญการ
2.5 ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
2.6 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
2.7 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
3. ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
3.1 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
3.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
3.3 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
3.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
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4. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
4.2 ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4.3 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
4.4 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
การประเมินด้านที่ 1 หมายถึง การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินด้านที่ 2 หมายถึง การประเมินด้านความรู้ความสามารถ
การประเมินด้านที่ 3 หมายถึง การประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจรับคาขอ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
3. เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
5. แต่งตั้งกรรมการประเมิน
6. ตรวจสอบผลการประเมินและจัดทาวาระการประชุมเพื่อนาเสนอ อกศจ./ กศจ.
7. เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
9. เสนอลงนามคาสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และแก้ไขคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

24
Flow Chart การปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ ก.ค.ศ. ต่าง ๆ
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3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานสรรหาและบรรจุ
2. งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ดาเนินการได้ 2 วิธี คือ การสอบแข่งขัน และการคัดเลือก
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดาเนินการที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงานและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ขอบเขตของงาน
การดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
คาจากัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานจานวนตาแหน่งว่าง พร้อมทั้งกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ทีจ่ ะใช้ในการสอบแข่งขันตามความจาเป็นและความต้องการของสถานศึกษาให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. ศึกษาธิการจังหวัด รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการให้
สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข
ตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ
3. ศึกษาธิการจังหวัด กาหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและ
วิชาชีพ ในภาค ค
4. ศึกษาธิการจังหวัดประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
5. ศึกษาธิการจังหวัดรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครได้
เพียงจังหวัดเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งจังหวัด จะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด
6. ศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรง
ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
7. ศึกษาธิการจังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ
8. ศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการจัดสอบแข่งขัน
9. ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ
หกสิบ โดยเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
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10. ศึกษาธิการจังหวัดเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
11. ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางไม่สุจริตหรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
12. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาส่ ง ตัว ผู้ ส อบแข่งขันได้ ไปปฏิบัติ ห น้าที่ในสถานศึกษาในสั งกั ด
ตามคาสั่งบรรจุแต่งตั้งฯ
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สพท. รายงานตาแหน่งว่าง พร้อมความต้องการวิชาเอก

9. สพท. ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตามคาสั่งที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งฯ
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แบบฟอร์มที่ใช้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ.2551
2. หนังสื อสานั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุล าคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักสูตร
หลักวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการสอบแข่ งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การนา
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
5. หนังสือสกนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/603 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปใช้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น สาหรับตาแหน่ง ครูผู้ช่วย และ
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
6. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
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งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอน
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ขอบเขตของงาน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน
การศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดารงตาแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยน และ
การย้ายตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปดารงตาแหน่งเดิมในหน่วยงานทางการศึกษาหรือส่วนราชการอื่น
คาจากัดความ
การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูผู้สอนไปดารงตาแหน่งเดิม ในหน่วยงานการศึกษาอื่น ทั้งการ
ย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ยยื่ น ค าร้ อ งขอย้ า ย ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ผ่านผู้ บั งคับ บั ญชาตามล าดับ และสถานศึกษา นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ ความเห็นการย้าย
แล้วรวบรวมส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
2.1 การขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือขอย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.1 รวบรวมคาร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามกาหนด
2.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย
2.1.3 จัดทาข้อมูลของผู้ขอย้าย
2.1.4 ส่งคาร้องผู้ขอย้ายเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาปลายทาง
2.1.5 จัดทาข้อมูลของผู้ขอย้ายลงในแบบฟอร์มที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาหนด
2.1.6 เสนอ อกศจ. ให้ความเห็นชอบ และเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
2.1.7 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง
2.1.8 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.1 รวบรวมคาร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามกาหนด
2.2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย พร้อมจัดทางบหน้าข้อมูลของผู้ขอย้าย
2.2.3 ส่งคาร้องขอย้ายไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
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แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13)
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งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ขอบเขตของงาน
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา โดยการย้ายไปดารงตาแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลต้องได้รับ
อนุ มั ติ จ าก กศจ. ของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ยและรั บ ย้ า ย และให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาเสนอความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของ กศจ. ด้วย และเมื่อ กศจ. พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอานาจตาม มาตรา 53 สั่งบรรจุ
และแต่งตั้งต่อไป
คาจากัดความ
การย้าย หมายถึง การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ไปดารงตาแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอื่น
ทั้งการย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สพท. ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งว่าง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพท. และเว็บไซต์
สพท. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา แบบคาร้องขอย้าย องค์ประกอบในการประเมินศักยภาพประกอบการย้ายและรายชื่อ
สถานศึกษาที่มีตาแหน่งว่าง
2. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่น คาร้องขอย้ ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
3. สถานศึก ษารวบรวมค าร้อ งขอย้ าย และเอกสารประกอบการพิจ ารณา พร้อมความเห็ น
คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งไปยัง สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย
4. กรณีขอย้ายไปต่าง สพท. หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมคาร้องขอย้าย เอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ แล้วจึงรวบรวมคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดส่ง ส่งไปยัง สพท.
ทีผ่ ู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องไว้ 31 สิงหาคม
5. สพท. ที่รั บ ย้ าย ส่ งข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ข อย้ ายไปยัง สถานศึ ก ษาที่ ผู้ ประสงค์ ข อย้า ยระบุ
เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งไปยัง สพท.
7. สพท. จัดทาข้อมูลการย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด และองค์ประกอบใน
การประเมินศักยภาพประกอบการย้าย ที่ กศจ.เห็นชอบ เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณา
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8. สพท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้สานักงาน ศธจ.
9. ศธจ. ประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียดการย้ายก่อนนาเสนอ อกศจ.
ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป การศึ ก ษา ของกระทรวงศึก ษาธิ การในภู มิภ าค ประกาศ ณ วั น ที่
7 เมษายน 2560 ข้อ 6 (2)
10. ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย
11. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) ออกคาสั่งย้าย ตามมติ กศจ.
12. ศธจ. ส่งคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
13. สพท. แจ้งคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง ไปยังสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
14. ให้สถานศึกษาต้นสังกัดแจ้งคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและมอบหมายงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ภายใน 15 วัน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
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แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554)
3. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
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4. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานบาเหน็จความชอบ
2. งานทะเบียนประวัติ
3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. งานบริการบุคลากร
4.1 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4.2 การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.3 การขอหนังสือรับรอง
4.4 การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
4.5 การขออนุญาตลาอุปสมบท
4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
4.7 การขอพระราชทานเพลิงศพ
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งานบาเหน็จความชอบ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ขอบเขตงาน
การดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไห้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามแนวปฏิบัติที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ.กาหนด
คาจากัดความ
การเลื่อ นเงิน เดือ นและให้ไ ด้รับ ค่า ตอบแทนพิเศษ หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและไห้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ตามแนวปฏิบัติที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ ก.ค.ศ.กาหนด
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับให้ใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยมีขั้นตอนที่
กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ผู้บังคับบัญชา ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดาเนินการประเมินตามข้อตกลง และกาหนดปฏิทินการ
ประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน
(3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา
(4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้
(5) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาให้คาปรึกษา แนะนาผู้รับการประเมิน เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จ
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
(6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ
(7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจ ให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
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การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
- ผลการปะเมินระดับดีเด่น ได้คะแนน 90% ขึ้นไป
- ผลการปะเมินระดับดีมาก ได้คะแนน 80 – 89.99 %
- ผลการปะเมินระดับดี ได้คะแนน 70 – 79.99%
- ผลการปะเมินระดับพอใช้ ได้คะแนน 60 – 69.99 %
- ผลการปะเมิน ระดับต้องปรับปรุง ได้คะแนนต่ากว่า 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)
ดังแผนภาพ

4. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1 จัดทาและตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1
มีนาคม หรือ 1 กันยายน ที่ระบุไว้ในโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนรายโรงที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้ทุก
โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยคานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ ตาแหน่งเลขที่จ่าย
ตรงเงินเดือน อันดับ อัตราเงินเดือนและเลขประจาตัวประชาชน ฯ เป็นต้น
4.2 การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
4.2.1 การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1 คศ.2 และ คศ.3
(2) กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5
4.2.2 การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ 4.2.1 กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ให้แยก
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน
(2) กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
4.3 พิจารณาบริหารวงเงินโดยคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีหน้าที่บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท.ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และวงเงิน
ที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อน
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เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหาร
วงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทาความเข้าใจให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ
4.4 พิจารณาตรวจฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ตรวจสอบข้อมูลจากโปรแกรมเลื่อน
เงินเดือนตามข้อ 5.1 กับตารางที่ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2562 ดังนี้
ฐานในการคานวณ
ระดับ
อัตรา
คศ.5
60,840 – 76,800
บน
68,560
29,980 – 60,830
ล่าง
60,830
คศ.4
50,330 – 69,040
บน
59,630
24,400 – 50,320
ล่าง
50,320
คศ.3
40,280 – 58,390
บน
49,330
19,860 – 40,270
ล่าง
37,200
คศ.2
30,210 – 41,620
บน
35,270
16,190 – 30,200
ล่าง
30,200
คศ.1
24,890 – 34,310
บน
29,600
15,440 – 24,880
ล่าง
22,780
ครูผู้ช่วย
19,910 – 24,750
บน
22,330
15,050 – 19,900
ล่าง
17,480
**ฐานในการคานวณสาคัญมาก หากตรวจสอบผิดพลาด การกาหนดร้อยละการเลื่อนลงใน
โปรแกรมเลื่อนเงินเดือนก็จะเกิดข้อผิดพลาดด้วย**
อันดับ

ช่วงเงินเดือน

5. นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาประกอบการ
พิจารณากาหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล โดยคานึงถึง (1) ระดับผลการประเมิน (2) ฐานในการ
คานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ และ(3) วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน(หรือที่ได้รับ
จัดสรร)
6. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการ ดังนี้
6.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ให้ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาทางานสาย
6.3 ให้ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา
6.4 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
(1) ในครึง่ ปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ
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(2) ในครึ่ งปี ที่ แล้ วมาต้องไม่ ถูกสั่ งลงโทษทางวิ นั ยที่หนั กกว่าโทษภาคทั ณฑ์หรื อไม่ถู กศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน (นับถึง
31 มี.ค./30 ก.ย.)หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของแต่
ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึง
การลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันที่ลามีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมาย
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วย
ตาม (9) (ง) ให้นับเฉพาะวันทาการ
6.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นถึงแก่
ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงิน เดือนให้ผู้นั้น
เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
6.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทางานสาย ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.ฯ
แต่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอานาจสั่ง
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เลื่อนเงินเดือนเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสองของฐานในการคานวณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น
7. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
7.1 คณะกรรมการระดับ สพท.
ผอ.สพท.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน
องค์ประกอบตามที่ สพฐ.กาหนด โดยให้คณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความ
เห็นชอบของ กศจ.
7.2 คณะกรรมการระดับสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน
หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทา
หนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ครบตามจานวน โดยให้คณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
2. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถให้บริการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25417 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
3. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง
การบริ ห ารงานบุ คคลของข้าราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึกษา ข้อ 7 ให้ แก้ ไขค าว่า “ขั้น เงินเดือน”
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคาว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง
4. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 53(3)(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
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5. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
6 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่า
กว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ.2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
12. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2561 เรื่อง การกาหนดจานวนครั้งของวันลาและการมาทางานสาย
13. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540
เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
15. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 742 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อม
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
16. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในภาพรวมทั้งหมด
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามปฏิทินที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กาหนด

ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน....)

ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ...)

ตรวจนับจานวนข้าราชการทีป่ ฏิบัติจริง
ณ วันที่ ๑ มีนาคม

ตรวจนับจานวนข้าราชการที่ปฏิบัติจริง
ณ วันที่ 1 กันยายน

ผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
จัดทาบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงาน

ผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
จัดทาบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงาน

ผู้บังคับบัญชาดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแบบ
ที่กาหนดแล้วแต่กรณี และเสนอแนะการเลื่อนเงินเดือน
ผู้บังคับบัญชา แจ้งผลประเมินผล
ให้ถูกประเมินรับทราบ และปิดประกาศผลการประเมินฯใน
ระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผย
โรงเรียนตรวจสอบและดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้
ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ และตามแบบที่กาหนดแล้วแต่กรณี
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อ สพท.
ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือน ตามที่ อกศจ.
และ กศจ.อุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล
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การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ขอบเขตงาน
การดาเนิ น การเลื่ อนเงิน เดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามแนวปฏิบัติที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
คาจากัดความ
การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค. (2)
ตามผลการประเมินและการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. แจ้งซักซ้อมแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อนามาประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน โดยให้ดาเนินการตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน
2. จัดทา MOU ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
3. นับจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน
แล้วแต่กรณี โดยปฏิบั ติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2553 ข้อ 8
โดยให้ยกเว้นดังต่อไปนี้
3.1 การโอน/ย้าย ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมี
คาสั่งรับโอน/ย้าย ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายาน แล้วแต่กรณี ให้นับมีตัวอยู่ที่หน่วยงานรับโอน
หรือรับย้าย
3.2 การรับ โอนจากหน่วยงานต่างสังกัด (หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายาน แล้วแต่กรณี )
และมีคาสั่ง รับโอนก่อนการเลื่อนเงินเดือน แต่ข้าราชการดังกล่า วยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอน
ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จะต้องเป็นผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคาสั่งให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีตัวก็ตาม
3.3 กรณีช่วยราชการ ให้นับมีตัวอยู่ในหน่วยงานที่ช่วยปฏิบัติราชการ ยกเว้นกรณีที่มีการสั่งการ
ให้ก ลับ ไปปฏิบัติห น้า ที่ในหน่ว ยงานตัน สัง กัด ก่อ นหรือในวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายาน แล้วแต่กรณี
ให้นับมีตัวที่หน่วยงานต้น สังกัด
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3.4 การจัดสรรวงเงิน สพฐ. จัดสรรวงเงินมาให้คราวเดียว โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ร้อยละ 2.99 อีกร้อยละ 0.01 จะนาไปจัดสรรตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ และพิ จารณาผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง มีหน้าที่ดังนี้
4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4.2 พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวิ นัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาได้ประเมินให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา
4.3 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
4.4 รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเสนอขอ
เลื่ อนเงินเดือนต่อคณะกรรมการกลั่น กรองการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามลาดับ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
6.1 กลั่นกรอง เสนอแนะ และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) กับวงเงินที่ได้รับจัดสรร
เพื่อเลื่อนเงินเดือน
6.2 จัดทาบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยเรียงลาดับผลการประเมินและร้อยละของ
การเลื่อนเงินเดือนก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
6.3 นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ตาแหน่ งรองผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่การศึกษา ตาแหน่งศึก ษานิเ ทศก์ และตาแหน่ง ผู้ อานวยการ
สถานศึกษามาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือนของแต่ละตาแหน่ง โดย
ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่ งแต่ละรายจะมีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ซึ่งประกอบด้วย
อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคานวณ จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อนและเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับ
การเลื่อนสาหรับรายที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้พิจารณาโดยยึดหลัก คุณธรรม
ความเที่ยงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทาง
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การจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการ
รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลาด พฤติกรรมการมาทางาน
และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น
7. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามาตรา 38 ค.(2) ที่ มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ด่ น และร ะดั บ ดี ม าก
ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นาผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมข้ อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจ ารณาเลื่ อนเงินเดือน เสนอต่อสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาดาเนินการเสนอ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบ ลราชธานี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณา
ให้ค วามเห็น ชอบผลการพิจ ารณาเลื ่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
9. สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดอุบลราชธานี แจ้งคาสั่งเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
10.1 แจ้งข้าราชการในสานักงานทราบเป็นรายบุคคล
10.2 แจ้งกลุ่มงานในสานักงานเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
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การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย
การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
1. การจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปี
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสารวจข้อมูลการตัดอัตราข้ามหน่วยเบิก
ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างหน่วยเบิกและสรุปจานวนอัตราของปีงบประมาณเดิมจาแนก
รายอัตรา
- จัดทาทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายของปีงบประมาณใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นบัญชีถือจ่ายรายตัว
แสดงรายละเอียดของเงินถือจ่ายปีงบประมาณเดิม เงินถือจ่ายปีงบประมาณใหม่ เงินปรับลด
เงินเลื่อนขั้น และเงินเพิ่มพิเศษต่าง
- ประมวลผลข้อมูลและจัดทาบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียดประกอบบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
- ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนื่องของจานวนอัตราที่ถือจ่าย ปีงบประมาณเดิมและ
ปีงบประมาณใหม่เป็นรายอัตรา/ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่ายปีที่แล้ว เงินถือจ่ายปีนี้
เงินปรับลด และเงินเลื่อนขั้น
- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติกรมบัญชีกลาง
- เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกดาเนินการเบิกจ่าย
2. เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
- รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง เสนอไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาทะเบียนตาแหน่งส่งไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
เพื่อเสนอสานักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลาง
- เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกดาเนินการเบิกจ่าย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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งานทะเบียนประวัติ
การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่บันทึกวัน เดือน ปี เกิด ลงใน
1.1 บัตรเกษียณอายุราชการ
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์
2. คานวณผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น
2.1 วิธีคานวณ
- ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ต.ค. – 31 ธ.ค. ให้ใช้ 61 บวก พ.ศ.เกิด
- ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 1 ต.ค. ให้ใช้ 60 บวก พ.ศ.เกิด
3. แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบและยืนยันพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
6. ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วดาเนินการ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้เกษียณอายุราชการ และหน่วยงานราชการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 42 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2538
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0513/2263 ลงวันที่ 24 มกราคม 2538
การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ผู้มีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดโดยแนบเอกสารต่อ
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วย
- ทะเบียนราษฎร
- หลักฐานทางการศึกษา
- หลักฐานทางราชการ
- หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปี เกิด
- หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด โดยชัดเจน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
3. นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึงผู้มีอานาจ
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4. ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต
5. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ทะเบียนประวัติถูกต้องตามความเป็นจริง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 4486/2503 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2503
การจัดทา และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. เจ้าของประวัติกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมลงลายมือชื่อ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดความถูกต้อง
3. เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย
4. เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงใน ก.พ.7/สมุดประวัติ/แฟ้มประวัติ
5. ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย/ทาขึ้นใหม่ตามสภาพ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดทา เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่นาข้อมูลที่ได้
- เก็บไว้ในแฟ้มปกติ
- เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เจ้าหน้าที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติที่เกิดขึ้น
3. เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย
4. นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
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ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดทา เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ผู้มีสิทธิขออนุญาต เสนอใบลาพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยนาไปลา
ทุกฉบับ (ฉบับจริง) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ นาเสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
2. ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอานาจเหนือขึ้นไป
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใบลา
- ตรวจนับวันลา (ภายในปีงบประมาณ)
- ใบรับรองแพทย์
4. ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการลาและเบิกจ่ายในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตการลา และได้รับเงินเดือนในระหว่างลา มีความพอใจในการปฏิบัติงาน
และได้รับความคุ้มครอง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2535
2. พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรองรับข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูล
ประวัติ ทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่มอบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูลประวัติ ทะเบียนประวัติ และแฟ้ม
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองข้อมูลแล้ว ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องดาเนินการเรื่องเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ ต่อไป
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

55
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ที่ลาออกจากราชการและทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพอใจในเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน
บาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดทาบัญชีรายงานการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยนับตามปีปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) เสนอเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามลาดับขั้น
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงปกแฟ้มแระวัติ
ข้าราชการของแต่ละคน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พงศ. 2535
การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. เจ้าของประวัติยื่นความจานงในการขอสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ด้วยตนเอง หรือเจ้าของ
ประวัติมอบฉันทะให้บุคคลอื่นยื่นเสนอการขอจัดทาสาเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 โดยเจ้าของประวัติทา
หนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของเจ้าของประวัติและผู้รับมอบฉันทะด้วย
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจดูความถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาการจัดทาเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 พร้อมรับรองข้อมูลถูกต้อง และ
ส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นความจานงหรือผู้ได้รับมอบฉันทะ
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ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เจ้าของประวัติที่ยื่นความจานงมีความพอใจในการได้รับการบริการสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7
เพื่อนไปใช้ได้ตามประสงค์
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การจัดส่งทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 และแฟ้มประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น
2. เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือนาส่งแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ถึงเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่นมีความพึงพอใจในการได้รับเอกสารและ
หน่วยงานต้นสังกัดใหม่มีข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคาร้องตามลาดับขั้น
2. ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอานาจเหนือขึ้นไป
3. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทะเบียนสมรส (คร.3)
- ทะเบียนหย่า (คร.7)
- เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อ(ทร.3)
- เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ท.4)
- ทะเบียนบ้าน (ทร.14)
- ใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร
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4. เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.7/สมุดประวัติ/แฟ้มประวัติ
5. แจ้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ส่วนราชการรายงานการถึงแก่กรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามลาดับขั้น
2. เจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
3. ตอบรับทราบหน่วยงานที่รายงานการถึงแก่กรรม
4. ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม
5. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การบริหารงานบุคคลมีข้อมูลอัตรากาลังที่เป็นปัจจุบัน ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมมีขวัญและกาลังใจ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. ดาเนิ น การในการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ยาภรณ์ และเหรี ยญจักรพรรดิม าลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหมายกาหนด
3. จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการมีความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ. 2538
2. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
3. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485
4. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
5. ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
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Flow Chart การปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 3
กรอบการปฏิบัติงานกลุม่ บริหารงานบุคคล
ได้แบ่งหน่วยงานภายในและกาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซึ่งได้กาหนดบุคคลตามภารกิจงาน ตามรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นางสุภาวดี วิริยะพันธ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตาแหน่งเลขที่ อ 19 ปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะการดาเนินการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษา วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในเรื่องงานบุคคล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานการศึกษาหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งและปฏิบั ติห น้าที่อื่น ที่เกี่ย วข้องในฐานะผู้อานวยการกลุ่ ม นอกจากอาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
ยังทาหน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมายงานควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง แก้ไ ข
ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้วย
2) การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นผลดีแก่ทางราชการและสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นทีมได้
3) การบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้คาปรึกษาแนะนาแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง กากับ ติดตาม เสนอแนะการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้
3.1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
3.2 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.3 กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
3.4 งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 26
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 3 ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2) ควบคุม กากับ ดูแลพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงาน
วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
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3) งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากาลังของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) การจัดทามาตรฐานตาแหน่ง ภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) การจัดกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
6) การดาเนินมาตรการปรับขนาดภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล (คปร.) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน(บุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค(2) ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
7) งานวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) งานจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
10) งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) งานเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12) งานตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13) การดาเนินการมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล (คปร.)
14) งานควบคุมและตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15) การดาเนินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อประกอบการจัดทาแผนการ
รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนทุกประเภท
16) การดาเนินการรายงานข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อประกอบการจัดทาแผนเกษียณอายุราชการ
17) งานความต้องการครูของสถานศึกษา(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี)
18) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
19) งานจัดทาข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20) งานจัดทาข้อมูลอัตราลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง
21) การดาเนินการรายงานข้อมูลอัตรากาลังลูกจ้างประจา พนักงานราชการ อัตราจ้าง
และลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
22) การถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
23) การเปลี่ ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ ง) ลู กจ้ างประจา และ การปรั บระดั บชั้นงาน
ลูกจ้างประจา
24) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. นางปาณิสรา สิงห์ทอง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 25 ปฏิบัติงาน
หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 2 ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2) ควบคุม กากับ ดูแลพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงาน
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3) การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา)
4) การสอบคัดเลื อกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
5) การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
6) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
7) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
9) การขึ้นทะเบียนประกันตน และสิ้นสุดการประกันตนของพนักงานราชการในสังกัด
10) การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
11) การดาเนินการให้พนักงานราชการ ไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา(ย้ายสถานศึกษา)
12) การจัดทา รวบรวมสัญญาจ้างพนักงานราชการ และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
13) การรายงานข้อมูลพนักงานราชการ
14) การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
15) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งหรือเสนอและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
16) การช่วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
17) การย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
18) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
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19) การรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะชานาญการ/ชานาญการพิเศษของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวันที่ 5 ของเดือน
20) หน้าที่แทน นางสาวอมรา ทิณพัฒน์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
21) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางสาวอมรา ทิณพัฒน์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 24 ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
2) การรับโอน การให้โอน
3) การสอบแข่ งขั น การคั ดเลื อก เพื่อ บรรจุ และแต่ง ตั้งบุ คคลเข้า รับ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
4) การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
5) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
6) การดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานชานาญการชานาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกสายงาน
7) ทาหน้าที่แทน นางปาณิสรา สิงห์ทอง กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางสุธานี วิสุงเร ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 22 ปฏิบัติงานหัวหน้า
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 ในกรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2) ควบคุม กากับ ดูแล พิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงาน
บาเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ ให้ดาเนิน การไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎ
มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ. และระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) งานเลื่ อนเงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่ อนค่าจ้า ง
ลูกจ้างลูกจ้างประจา
4) งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจากรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้น
สูงทุกกรณี
5) งานดาเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ทุกกรณี
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6) งานจั ดทาบั ญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
7) งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจา ข้ามหน่วยเบิก
8) งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจาปี
9) งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
10) งานขอรับเงิน พ.ค.ก. และเงิน พ.ส.ร.
11) งานขอถือจ่ายเงินพิเศษต่าง ๆ
12) งานกันเงินสาหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาทุกกรณี
13) งานแก้ไ ขคาสั่ ง เลื่ อนเงินเดื อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาและ
ลูกจ้างประจาทุกกรณี
14) งานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15) งานระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คล Human Resource
Managements System (HRMS)
16) การจัดทาข้อมูลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา
17) งานระบบฐานทะเบียนสมาชิก กบข.
18) การขอเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19) งานข้อมูลบุคลากรโปรแกรม P-OBEC
20) หน้าที่แทน นางรัชสุดา บัวศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
21) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางรัชสุดา บัวศรี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 30 ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานบริการ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้บริการสาเนา
ทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2) การจัดทา เก็บรักษา และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ (แฟ้มเหลือง)
ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ศึก ษานิเ ทศก์ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตาแหน่ง บุค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกกรณี
3) การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในอาเภอเขื่องใน อาเภอม่วงสามสิบ ในอาเภอดอนมดแดง อาเภอเหล่าเสือโก้ก และข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
4) การรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
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5) การสมั ครและประสานงานการเป็ นสมาชิก กบข.ของข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และการขอรับเงิน กบข.กรณีถึงแก่กรรม
6) การสมัครและประสานงานการเป็นสมาชิก กสจ.ของลูกจ้างประจา
7) งานควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
8) งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
9) งานขออนุญาตลาอุปสมบท/การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
10) การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิ ง ศพ การขอ
พระราชทานหีบศพ
11) งานเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อ-สกุล ของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
12) งานแก้ ไ ขวั น เดื อ นปี เ กิ ด ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
ลูกจ้างประจา
13) การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ย้ายไปสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการอื่น
14) งานรวบรวมสรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบันทึก
ลงในทะเบียนประวัติ (แฟ้มเหลือง) พร้อมรายงานวันลาข้าราชการที่มาช่วยราชการให้ต้นสังกัด
15) งานดาเนิน การขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือบัตรเหรียญ
ราชการชายแดน
16) งานธุรการกลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
17) หน้าที่แทน นางสุธานี วิสุงเร กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นางสุณิชา สุขฤทัย ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 31 ปฏิบัติงานหัวหน้า
กลุ่มงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) งานขอหนังสือรับรองเงินเดือน
3) งานจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
4) การแต่งตั้งการรักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
5) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
6) การลาออกจากราชการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา /
ลูกจ้างประจา
7) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกกรณี
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8) งานดาเนินการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
9) งานขอใช้วุฒิ เพิ่มวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10) งานตรวจสอบคุณวุฒิ และการรวบรวมข้อมูลคุ ณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนด
เป็นคุณวุฒิสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) การขออนุญาตไปราชการภายในประเทศ
12) งานจัดทาข้อมูลการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) งานประสานงานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของ
กลุ่มให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
3) งานดาเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลทาง Internet
ด้วยระบบ e – office
4) งานจัดทาทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
5) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
6) งานดาเนินการควบคุม เบิกจ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
7) การจัดจ้างลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
1. นายถาวร คูณิรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. นายเข็มพรชัย ทองน้อย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
คณะทางาน
1. นางสุภาวดี วิริยะพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

2. นางสุธานี วิสุงเร

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

3. นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

4. นางปาณิสรา สิงห์ทอง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

5. นางอมรา ทิณพัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

6. นางรัชสุดา บัวศรี

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

7. นางสุณิชา สุขอุทัย

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

8. นางสาวเอมอร วิมลพันธ์

ลูกจ้างชั่วคราว
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