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บทน า 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงวันท่ี                 
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี14 กันยายน 2553                    
ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้  

1.  วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
2.  สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราซการครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษา 
3.  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
4.  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ 
5.  ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
7.  จัดท ามาตรฐาน  คุณภาพงาน  ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
8.  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีซัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน                   
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มท่ีใช้                  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อ านาจหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิด 
 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและ    
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ท่ีรับผิดชอบ 

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง             

เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 

งานรับหนังสือราชการ 
งานส่งหนังสือราชการ 
งานจัดท าหนังสือราชการ 
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
งานเปล่ียนต าแหน่งลูกจ้างประจ าท่ีมิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่ง 

พนักงานราชการ 
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างช่ัวคราวตามกรอบท่ีได้ รับจัดสรร 
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 



๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราซการครู 
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
งานจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2) 
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในต าแหน่งรอง ผอ. 
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
งานสรรหาพนักงานราชการ 
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
ขอบรรจุและแต่งต้ัง (กรณีขอใช้บัญซี) 
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
งานแต่งต้ัง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าท่ีสอนภายในหน่วยงาน 
งานแต่งต้ังย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
งานแต่งต้ังย้ายบุคลากรอื่น 
งานขอโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู 
งานแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง 
งานแต่งต้ังรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร. 
งานแต่งต้ังรักษาราซการแทน ผอ.สพท 
งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งานทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
งานออกจากราชการ 
งานขอกลับเข้ารับราชการ 
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
งานมาตรการก าหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนก าหนด) 
งานด าเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
งานคัดเลือกเพื่อให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 
งานประเมินผลงานบุคคลให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
งานคัดเลือกเพื่อเล่ือนต าแหน่งระดับควบ 

๔. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
งานถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 



งานจัดท าบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม 
งานจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
งานเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
งานขอเงินค่าตอบแทน 
งานด าเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
งานทะเบียนประวัติ 
งานจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปล่ียนแปลง 
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
งานเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล 
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ 
งานบันทึกวันลาประจ าปี 
งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติท่ีออกจากราชการ 
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
งานสมัคร กสจ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ 
งานจัดสรรเครื่องราชย์ 
จัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ 
จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชย์ 
งานคืนเครื่องราชย์ 
การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
งานขอท าบัตรประจ าตัว 
งานขอหนังสือรับรอง 
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 
งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน  

การขอพระราชทานหีบศพ 
งานเกษียณอายุราชการ 
งานเกษียณอายุลูกจ้าง 
 
 



งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
นางสาวพฤกษารัก  ประคะนัง  พนักงานราชการท่ัวไป  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  การขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2.  เปล่ียนแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวัติ 
3.  การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
5.  การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน 
6.  การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปล่ียน และการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ 

ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
7.  การจัดท าทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.  การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า  การด าเนินการเกี่ยวกับ

แฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม 
9.  การขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ข้าราชการบ านาญ) 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
การจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ หรือก.ค.ศ.๑-ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่ 

ขอบเขตงาน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร ๑๐๐๗/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๘ 

เรื่อง ก.พ.๗  แบบใหม่ และแฟ้มประวัติข้าราชการได้ก าหนดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
ตามแนวปฏิบัติ ข้อ (๒.๔) ต้องจัดท าแพ้มประวัติข้าราชการให้แก่ผู้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่ และผู้ที่เป็นข้าราชการ อยู่แล้วทุกคน คนละ ๑ แพ้ม ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และทันสมัยอยู่เสมอ และเก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม 

ค าจ ากัดความ 
แพ้มประวัติ หมายถึง แพ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนด และรวมถึงลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ต้องเตรียมเอกสารในการจัดท า ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.

๑๖ ได้แก่  แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ หรือแบบใบสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี 
จ านวน ๑ ชุด 

๑.๑ ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ จ านวน ๑ ฉบับ 
๑.๒ ค าสั่งแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
๑.๓ หนังสือส่งตัวผู้ซ่ึงจะบรรจุเข้ารับราชการไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อ 

ตรวจสอบความประพฤติไปยังสถานีต ารวจที่ข้าราชการผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ (ตามส าเนา
ทะเบียนบ้าน) 

๑.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๑.๕ ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ 
๑.๖ ใบรับรองแพทย์ (ระบุหมูโลหิตด้วย) จ านวน ๑ ฉบับ 
๑.๗ รูปถ่ายขนาด ๓x๔ ชม. การแต่งกาย ใช้เคร่ืองแบบข้าราชการไม่ต้อง 

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแถบสีต่าง ๆ จ านวน ๔ รูป 
๑.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ซ่ือสกุล จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๑.๙ ส าเนาทะเบียนสมรส จ านวน ๑ ฉบับ 



๑.๑๐ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ส าหรับจัดท า ก.พ.๗ 

หรือ ก.ค.ศ.๑๖ 
๒.๑ แฟ้มประวัติข้าราชการ จ านวน ๑ แฟ้ม 
๒.๒ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ จ านวน ๒ แฟ้ม 
๒.๓ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๔ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ 

ความตาย จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ อธิบายกรอบข้อมูลใน ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖    

โดยให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการต้องเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง ได้แก่ ชื่อตัว -ชื่อสกุล ,          
วัน เดือน ปี เกิด, ชื่อคู่สมรส (ถ้ามี), ชื่อบิดา มารดา, ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม และดู
งาน และบันทึกชื่อตัว-ซ่ือสกุล ระดับที่บรรจุ 

๔. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในส่วน
เจ้าหน้าที่และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มประวัติข้าราชการ เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการลงนามใน ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖  โดยส่งไปเก็บไว้ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 
๑ ชุด และเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน ๑ ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ขอบเขตของงาน 
ตามพระราชบัญญัติประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ๕(๕.๑) แห่งระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องบัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๓๑ ให้ข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ ามีบัตรประจ าตัวได้ ส าหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตร
ประจ าตัวได้ นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ค าจ ากัดความ 
"เจ้าหน้าที่ของรัฐ"หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานราชการ ข้าราชการบ านาญ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ และพนักงานราชการ หากประสงค์ขอมี

บตัรประจ าตัวให้ยื่นค าขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อม
รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ ซ.ม. จ านวน ๒ รูป จากโรงเรียนต้นสังกัด หรือมายื่นค าขอมีบัตร ได้ที่ 
สพท. เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบเอกสารจัดท าบัญชีควบคุมการออกบัตร โดยแยกเป็น
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ    ๑ ชุด และข้าราชการบ านาญ ๑ ชุด จัดพิมพ์บัตร
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตราและมอบบัตรให้ผู้ยื่นขอมีบัตรต่อไป 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
พร ะ ร าชบั ญ ญั ติ บั ต รป ระ จ า ตั ว เ จ้ า หน้ า ที่ ข อ ง รั ฐ  พ . ศ .  ๒๕๔๒  ร ะ เ บี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. 
๒๕๓๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๙๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๑ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0๑๐๖๒๑๗๙       
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕0 เรื่องการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๙๘ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๒๙ กฎส านัก
นายกรัฐมนตรีฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ ข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ กฎส านักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ 


