คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวกันยรัตน์ สดมุ้ย
ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

บทนา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่ง ส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงวัน ที่
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน 2553
ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้
1. วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
2. สรรหา บรรจุ แต่ ง ตั้ ง ย้ า ย โอน และการออกจากราชการของข้ า ราซการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
3. ดาเนินงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ
5. ดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
7. จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขต
8. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ซั ด เจน จึ ง จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือ การปฏิบัติง านฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากั ด ความ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน แบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติง าน ซึ่ง เป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ระบบคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบั ติง านได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง
เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
งานจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตาแหน่ง
พนักงานราชการ
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้ รับจัดสรร
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการครู
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตาแหน่งศึกษานิเทศก์
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2)
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตาแหน่งรอง ผอ.
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู
งานสรรหาพนักงานราชการ
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู
ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญซี)
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน
งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอื่น
งานขอโอนข้าราชการครู
งานรับโอนข้าราชการครู
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู
งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.
งานแต่งตั้งรักษาราซการแทน ผอ.สพท
งานตัดโอนตาแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานทดลองปฏิบัติหน้าที่
งานออกจากราชการ
งานขอกลับเข้ารับราชการ
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
งานมาตรการกาหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกาหนด)
งานดาเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
งานคัดเลือกเพื่อให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส
งานประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งว่าง
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งระดับควบ
๔. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

งานจัดทาบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
งานดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
งานขอเงินค่าตอบแทน
งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา
งานทะเบียนประวัติ
งานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7
งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด
งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ
งานบันทึกวันลาประจาปี
งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
งานสมัคร กสจ
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์
งานจัดสรรเครื่องราชย์
จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ
จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชย์
งานคืนเครื่องราชย์
การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
งานขอทาบัตรประจาตัว
งานขอหนังสือรับรอง
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน
การขอพระราชทานหีบศพ
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุลูกจ้าง

งานที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวกันยรัตน์ สดมุ้ย ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. แจ้งบุคลากรในสังกัด สพม.1 ไปราชการ
2. การขอลงตราหนังสือเดินทางครูชาวต่างชาติ
3. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน
4. การจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง และการจัดเก็บรักษาทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
5. การจัดทาทะเบียนประวัติอิเล็ กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน
การแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีผู้อานวยการสถานศึกษาและ
รองผู้อานวยการสถนศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เป็นการชั่วคราวหรือเป็นการล่วงหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาข้าราชการในสถานศึก ษาคนใดคนหนึ่ง ที่มี ความเหมาะสม ให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยแสดงเหตุผลและระยะเวลา
ในการรักษาราชการแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. พิจารณาความเหมาะสมข้าราชการที่สถานศึกษาเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน
๒. เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เพื่อออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
๓. แจ้งให้สถานศึกษาและงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ

