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งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
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ค าน า 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็น  8 กลุ่ม   
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นไปอย่าง            
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติ งานเ พ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติ งาน                 
กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
 

  ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่ง
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบรรจุแต่งตั้งงานทะเบียนประวัติ งานพัฒนา
บุคลากร รับผิดชอบดูแลและสนับสนุนการจัดการทางการศึกษา  3  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองขอนแก่น  อ าเภอ
บ้านฝาง  และ อ าเภอพระยืน และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ 
บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 13 
กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2553  
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

(ก) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
(ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง              

การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ง) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(จ) ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ประเมินคุณภาพคุณภาพบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

          ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร                
งานบุคคล เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส  เป็นธรรม เกิดความ
พึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตองการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลั กฐานอ้างอิงประกอบการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากร
อ่ืนๆตลอดจนสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลัก               
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 



 

๒ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ  
ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย 

1. การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ ก าหนด 
3. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญก าลังใจใน 

การปฏิบัติงาน 
4. ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานธุรการ 
- การรับหนังสือราชการ 
- การส่งหนังสือราชการ 
- การจัดท าหนังสือราชการ 
- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
- งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
- งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูฯ (ต าแหน่งว่าง) 
- งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
- งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- งานปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่งพนักงาน

ราชการ 
- งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร 
- งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 

 

 

 



 

๓ 

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู 
- งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
- งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
- งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุครู 38 ค (2) 
- งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในต าแหน่งรอง ผอ. 
- งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 
- งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
- งานสรรหาพนักงานราชการ 
- รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
- ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญชี) 
- งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
- งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน 
- งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
- งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอ่ืน 
- งานขอโอนข้าราชการครู งานรับโอนข้าราชการครู งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู 
- งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.รร. งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน 

ผอ.สพท. 
- งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
- งานออกจากราชการ  งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ  งานขอกลับเข้ารับราชการ   
- งานมาตรการก าหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนก าหนด) 
- งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
- งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งระดับ 

 
4. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

- งานถือจ่ายงานเดือนประจ าปี 
- งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 
- งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติม 
- งานจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
- งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
- งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
- งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- งานขอเงินค่าตอบแทน 
- งานด าเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
- งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
- งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
- การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด 
- งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล 



 

๔ 

- ขอเพ่ิมวุฒิในประวัติ 
- งานบันทึกวันลาประจ าปี 
- งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ 
- งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
- งานสมัคร กสจ. 
- งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ 
- งานจัดสรรเครื่องราชย์ 
- จัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ 
- จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชย์ 
- งานคืนเครื่องราชย์ 
- การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 
- งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
- งานขอท าบัตรประจ าตัว 
- งานขอหนังสือรับรอง 
- งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
- ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
- งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 
- งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ  
- งานเกษียณอายุราชการและลูกจ้างประจ า 

 
5. งานพัฒนาบุคลากร 

-  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
- การฝึกอบรมการพัฒนาความต้องการ 
- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ 
- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- การจัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ

ข้าราชการ 
- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาอบรมดูงานและการไปราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

ส่วนที่ 2 
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 งานวิเคราะห์  และวางแผนอัตราก าลัง 
 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

 งานสรรหาและบรรจุ 
 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 งานออกจากราชการ 
 

 งานบ าเหน็จความชอบ 
 งานทะเบียนประวตั ิ
 งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
 

 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
 งานส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 งานประเมินคณุภาพการบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มงานวางแผน 
อัตราก าลังและ 
ก าหนดต าแหน่ง 

กลุ่มงานสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 

กลุ่มงานบ าเหนจ็ความชอบและ
ทะเบียนประวัต ิ

งานธุรการ 

กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 

 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 
 งานจัดท าหนังสือราชการ 
 งานจัดประชุมภายในกลุม่บริหารงานบุคคล 
 



 

๖ 
 

ผังบุคลากรกลุม่บริหารงานบุคคล 
 
 

   
                         

   
 

 
นางสาววิจิตร  มูลแวง 

   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ             
   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 

  
 
 

   นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร                        นางอรอนงค์  ศรีชัย                    นายวีระชาติ  โสภา            
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ          นักทรัพยากรบุคคลช านาญพิเศษ       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นางสาววชิรา  ชื่นใจ                  นางอุดมลักษณ์  สุริยะสกุลพงศ์               นางณีฐรินีย์  นามสีฐาน                      

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                      
 
 
 
 
 
 
 
     นางนฤมล  แหวะสอน                 นางธัญญธร  ม่ันคง      
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      



 

๗ 
 

ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

 

 

 
นางสาววิจิตร  มูลแวง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ควบคุม ดูแล ก ากับติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานการ
วินิจฉัยสั่งการงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง นโยบายและแบบธรรมเนียมทาง
ราชการในภาระงาน ต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานวางแผนส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เช่น งานวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบ าเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาบุคลากร 

2.  พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 4.  ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกจิ งาน อกศจ./กศจ. 
 5.  งานนโยบายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 6.  จัดท ารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 8.  จัดท าโครงการ แผนงานและวิเคราะห์ภารกิจแผนพัฒนาบุคลากร 
 9.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 10.  ส่งเสริมการจัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
 11.  โครงการคูปองพัฒนาครู 
 12.  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) 
 13.  การคัดเลือกครูดีในดวงใจ 
 14.  กรณีไปราชการหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร  นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

15.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 



 
๘ 
 

 
 

 

 
 

 
 

นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  มอบให้  นายวีระชาติ   โสภา  ปฏิบัติหนา้ที่แทนและมีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  จัดระบบงาน  การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของงานวางแผน   
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 2.  การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 3.  น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ  ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดท าต าแหน่ง  
ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากสถานศึกษา ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกต าแหน่ง ทุกสายงาน 
 5.  การด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกต าแหน่ง ทุกสายงานให้มีวิทยฐานะช านาญการ  ครูช านาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ 
 6.  จัดท าทะเบียนควบคุมการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
 7.  การจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 8.  การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูสายงานสอน บริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ 
 9.  ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 
 10.  การปฏิบัติงานทุกภารกิจงานในกลุ่มงานสนับสนุน อกศจ./กศจ. ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจ
เสริม และภารกิจพิเศษอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  ค าสั่ง  ข้อบังคับ และแบบแผน  
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ  ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 11.  ประสานงานรวบรวมเรือ่งที่จะน าเสนอ อกศจ./กศจ. 
          12. รายงานการบริหารงานบุคคล  

13.  งานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอรอนงค์  ศรีชัย  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ และปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางสาววชิรา  ชื่นใจ  ปฏิบัติหน้าที่แทน
และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1.  ศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบงาน การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของงานบ าเหน็จความชอบ   
และทะเบียนประวัติ    
 2.  รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 3.  จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
 4.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
 5.  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา และ ID-Plan 

6.  การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัด  
7.  งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างประจ า กรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด 
8.  งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจ าข้ามหน่วยเบิก 

 9.  จัดท าบัญชีปรับพอก ถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างเพ่ิมเติม 
 10.  จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าปี 
 11.  จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติมระหว่างปี 
 12.  งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ าในระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง 

13.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างในระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
14.  การขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนที่เกิน 120 วันท าการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการ 

ในส านักงาน 
 15.  การจัดท าข้อมูล HRMS ในส่วนของงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 16.  การขอรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 
 17.  การจัดท าข้อมูล HRMS ในส่วนของกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

18.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระชาติ   โสภา   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  มอบให้  นายวิระธรรม   มาตย์ภูธร  ปฏบิัติหน้าที่แทนและมีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้  
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  จัดระบบงาน  การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของงานวางแผน  
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 2   วิเคราะห์ภารกิจและวางแผนอัตราก าลังคนของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.   การวางแผนอัตราก าลังคนภาครัฐ 
 4.   การก าหนดจ านวนอัตราก าลังตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 5.  วางแผนการจัดท าแผน  การติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.   ควบคุมการใช้ต าแหน่งว่างของข้าราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษา  
 7.   การจัดท าข้อมูลและควบคุมอัตราก าลังข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้างประจ า,
ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
 8. จัดท าข้อมูล HRMS  ในส่วนงานอัตราก าลัง  
 9.  การเกลี่ยอัตราก าลัง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 10. การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับครูรายหมวดวิชาและความต้องการครู เพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคล
 11.  การจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 12.  การส ารวจข้อมูลและรายงานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานบุคคล ต าแหน่ง ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. 
 13.  การส ารวจข้อมูลและการรายงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน 
 14.  งานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาววชิรา    ชื่นใจ   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    

 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางอรอนงค์  ศรีชัย  ปฏิบัติหน้าที่แทนและมีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบงาน การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของงานบ าเหน็จความชอบ   
และทะเบียนประวัติ    
 2.  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ ข้าราชการและ   
ลูกจ้างประจ าในสังกัดและผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 

3.  การตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ตามประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 4.  การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการจัดส่งประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 5.  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของผู้ถึงแก่กรรมและการ  
ชดใช้เงินทดแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 6.  การจัดท าบัตรและทะเบียนก ากับ  ควบคุม เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 7.  การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 1  และสถานศึกษา 
 8.  ส ารวจจ านวนและฐานค่าจ้างรวมของลูกจ้างประจ าที่ครองอัตราอยู่  ณ วันที่ 1 มีนาคม  และวันที่  
1  กันยายน  ของทุกปี 
 9.  พิจารณาด าเนินการขออนุมัติจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 10.  การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ/กรณีพิเศษ 
 11.  ตรวจสอบและแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 12.  ตรวจสอบอัตราว่างและอัตราค่าจ้างตั้งใหม่และประสานงานกับงานที่เก่ียวข้อง 

13.  การด าเนินการส่ง ตอบรับ ก.พ.  7  และแฟ้มประวัติข้าราชการในสังกัดและไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา    

 14.  การขอเพ่ิมวุฒิและการฝึกอบรม เปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ใน ก.พ.  7 และทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการ   
 15.  การจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

16.  การลงค าสั่งและจัดท าการเปลี่ยนแปลง ๆ ต่าง ใน ก.พ.7 และแฟ้มประวัติ 
 

 
 
 
 
 



 

๑๒ 
 
17.  การด าเนินการควบคุม  ตรวจสอบการเกษียณอายุของข้าราชการเกษียณอายุราชการและประจ าปี  

และล่วงหน้า 5 ปี 
18.  การประกาศรายชื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการประจ าปี  
19.  การจัดท า  ก.พ.  7  และแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่และส่งตัวข้าราชการบรรจุใหม่ไปพิมพ์

ลายนิ้วมือ  
20.  การจัดท า  ก.พ.  7  และแฟ้มประวัติข้าราชการที่โอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการในหน่วยงานที่   

รับผิดชอบ 
21.  การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด การด าเนินการเกี่ยวกับข้าราชการถึงแก่กรรม  

 23.  การจัดท าข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
24.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอุดมลักษณ์  สุริยะสกุลพงษ์   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    
มอบให้ นางนฤมล   แหวะสอน  ปฏิบัติหน้าที่แทนและมีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบงาน การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง  
 2.  การช่วยปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การจัดเก็บ รวบรวม แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

4.  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพ้นทดลองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.  การด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและผู้ส าเร็จการศึกษา ตามโครงการ สควค. และ 
นักเรียนทุน การแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1 
 6.  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า และการให้ออก    
จากราชการ  โครงการเกษียณก่อนก าหนด 

7.  การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
8.  การสรรหาโดยการสอบ การคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา      

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
9.  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 
10.  การสรรหาโดยการสอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
11.  การลาของพนักงานราชการทุกประเภท 
12.  การจัดท าข้อมูล HRMS ในส่วนงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 13.  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางณัฐรินีย์   นามสีฐาน  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบให้ นางธัญญธร  มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่แทนและมีหน้าที่รับผิดชอบ

งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 2.  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 3.  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
 4.  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5.  ด าเนินการเกี่ยวกับกาลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 8.  ส ารวจศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา 

9.  ประสานส่งเสริม  ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งทั้ง 
กรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง  และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการอบรม ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง 
ชั่วคราว กรณีเข้าสู่ต าแหน่งใหม่และกรณีประจ าการ 
       10.  การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 
  11.  ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
 12.  การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา   กรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งว่างและกรณี 
ปรับปรุงก าหนดต าแน่งให้สูงขึ้น 
 13.  การพัฒนาศึกษานิเทศก์/กรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งว่าง 
 14.  การด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
 15.  โครงการคูปองพัฒนาครู 
 16.  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) 
 17.  การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 
 
 18.  การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปราชการ ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นวิทยากรและครูฝึกสาย
ผู้สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 19.  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 20.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม บุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
 21.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา มีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในวิชาการและวิชาชีพ 
 22.  สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา 
 23.  ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ในการ
อบรมการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
 24.  พัฒนามาตรฐานคุณภาพ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 25.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ และการเสริมสร้างศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
          26.  ขออนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาดูงานในประเทศ   

 27.  ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงานอ่ืนที่ขอความร่วมมือ 
 28.  ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าวิทยานิพนธ์และจัดท าผลงานทางวิชาการ 

29.  การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษา 
 30.  ขออนุญาตไปราชการทุกต าแหน่ง 
 31.  ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการฝึกอบรมสัมมนา เป็นวิทยากร 
และครูฝึก สายผู้บริหารสถานศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
 32.  งานลาศึกษาต่อภายในประเทศ ประเภท ก, ข และภาคนอกเวลา/ภาคฤดูร้อน 
 33.  ข้าราชการไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 34.  การเก็บข้อมูลท าวิทยานิพนธ์ 
 35.  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจ าปี 
 36.  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 37.  ขอพระราชทานเพลิงศพ 
 38.  การขอหนังสือรับรอง 

39. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางนฤมล  แหวะสอน  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งและกลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มอบให้  นางอุดมลักษณ์   สุริยะสกุลพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่แทน
และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 1.  ควบคุม การรับ-ส่ง หนังสือ เก็บและค้นเอกสาร งานพิมพ์ และประมวลรายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.  ลงทะเบียนรับและจัดท าทะเบียนคุมหนังสือราชการของกลุ่มงานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 3.  จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.  ประสานงานในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.  ด าเนินการจัดประชุมงานวิทยฐานะ การประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานธุรการ 
 6.  การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 7.  การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 8.  การแต่งตั้ง (ย้าย) และโอนข้าราชการครูสายงานการสอนทุกกรณี 
 9.  การแต่งตั้ง (ย้าย) ลูกจ้างประจ า 
 10.  การเปลี่ยนต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
 11. การสรรหาโดยการสอบ การคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการและผู้ปฏิบัติงานธุรการ
โครงการคืนครูให้นักเรียน บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

12.  การบรรจุกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13.  งานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางธัญญธร  มั่นคง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ และกลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบให้  นางณัฐรินีย์   นามสีฐาน  ปฏิบัติหน้าที่แทนและมี
หน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบงาน การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของงานบ าเหน็จความชอบ 
และทะเบียนประวัติ    
   2.  ขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
          3.  ขออนุญาตลาอุปสมบท 
 4.  ขอพระราชทานเพลิงศพ 
          5.  การลาของผู้บริหารสถานศึกษา 
          6.  การลาเข้ารับการเตรียมพล 
          7.  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
          8.  การจัดเก็บ รวบรวม และระเบียบ  แนวปฏิบัติของงานที่รับผิดชอบ 
          9.  การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
 10.  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11.  การคัดเลือกยกย่องข้าราชการดีเด่น 
 12.  การคัดเลือกครูดีในดวงใจ 
          13.  ประสานงานในกลุ่มงานและระหว่างกลุ่มงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 14.  การอนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกและสอบแข่งขัน 
 15.  การรักษาการในต าแหน่งและการรักษาราชการแทน 
 16.  ควบคุม การรับ-ส่ง หนังสือ เก็บและค้นเอกสาร งานพิมพ์ และประมวลรายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 17.  จัดท าทะเบียนรับเอกสาร ขออนุญาตเบิกวัสดุ งานธุรการกลุ่ม 
          18.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๘ 

 
 
 
 
 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  ดูแลการบริหารจัดการในศูนย์ TEPE Online ระดับภาค จังหวัดขอนแก่น 

 2.  ท าหน้าที่เป็น Admin รับสมัครสมาชิก ดูแลอ านวยความสะดวกการบริการ ผู้ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
ในศูนย์ TEPE Online และกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ ได้ศึกษา เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานผ่านระบบ 
TEPE Online    
   3.  ดูแลระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การถ่ายทอดสดทางไกลผ่านสัญญาณด้วยระบบออนไลน์ 
 4.  จัดท าข้อมูล รวบรวมข้อมูล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การพัฒนา 
ผ่านระบบออนไลน์ 

5.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 

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


