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กลุมบริหารงานบคุคล 

 

 
 

ของ 
นางกุสุมา   โอษะคลัง 

ตําแหนง : นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
ผูอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

 
คํานํา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม หมวด 5 มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ี แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขต พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายใน สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการ 
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานขึ้น สําหรับคูมือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน ซึง่เปนสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จากการวิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเกิดเปนภาระงาน  

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดของ
กระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง เดียวกันรวมท้ังทําใหการปฏิบัติงานของ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมบริหารงาน
บุคคลหวังเปนอยางย่ิง วาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไป ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
 
 

นางกุสุมา   โอษะคลัง 
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
ผูอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 



 

โครงสราง กลุมบริหารงานบุคคล 

 
นายสุริยา   ทองบุญมา 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

 
นางกุสุมา   โอษะคลัง 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 
   ผูอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล 

 
นางสมลักษณ  สุวรรณเพ็ง 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
พิเศษ 

 
นายบุญเติม  ปญญาสิทธิ ์

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
พิเศษ 

 
นางอารีรัตน   ชนะเกตุ 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
พิเศษ 

 
นางสาวอัญชลั  วงศแสน 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 
นางสาวศิริวิมล บุญศรี 

นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 
 

นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค 
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 
นายกฤษณเทพ  สําเริง 

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 

 
 

 
นางสาวภัทริดา เสนาจักร 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
 



 

 

ชื่อ-สกุล : นางกุสุมา โอษะคลัง 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Kusuma Osaklung 

ตําแหนง : นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 

กลุมงาน : กลุมบริหารงานบุคคล 

สถานะ : ผูอํานวยการกลุม 

วันเดือนปเกิด : 29 ส.ค. 2515 

วันรับราชการ : 17 ม.ค. 2537 

วิทยฐานะ : ชํานาญการพิเศษ 

ปเกษียณอายุฯ : 2575 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. 

สาขา/วิชาเอก : บริหารการศึกษา 

เบอรโทรศัพท : 0814711324 

Email : Osakang_15@hotmail.com 

 

 
 
 



 

 

 
 

1. นางกุสุมา  โอษะคลัง  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงเลขท่ี อ 16 ปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหนาท่ีและรับผิดชอบ ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง นโยบาย และแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการ ใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในกลุมงาน ตอไปนี้ 
  1. งานธุรการ 
  2. กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
  3. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
  4. กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  5. งานประสาน อกศจ. มหาสารคาม และ กศจ.มหาสารคาม 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลัก 

ธรรมาภิบาล  เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

ตอไป 

วัตถุประสงค 

 ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ 

ท่ีรับผิดชอบ  ใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 ๓.  เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย 

ยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

 ๔. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ 

การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอบขาย/ภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 

 ๒.  กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

  ๒.๑  งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 

   ๒.๑.๑ การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 

   ๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

  ๒.๒ งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 

  ๓.  กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

  ๓.๑  งานสรรหาและบรรจุ 



   ๓.๑.๑  การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 

   ๓.๑.๒ การบรรจุเขารับราชการใหม 

  ๓.๒  งานแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๓.๒.๑ การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๓.๒.๒ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๓.๒.๓ การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๓.๒.๔ การบรรจุกลับเขารับราชการ 

   ๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน 

  ๓.๓ งานออกจากราชการ 

   ๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 

   ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 

   ๓.๓.๓ การใหออกจากราชการกรณีอ่ืน ๆ 

      (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หยอนสมรรถภาพ)  

   ๓.๓.๔  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ๔.  กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

  ๔.๑  งานบําเหน็จความชอบ 

  ๔.๒ งานทะเบียนประวัติ 

  ๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  ๔.๔ งานบริการบุคลากร 

   ๔.๔.๑  การขอยกเวนการเกณฑทหาร 

   ๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

   ๔.๔.๓ การขอหนังสือรับรอง 

   ๔.๔.๔ การขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 

   ๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท 

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธีฮัจย 

   ๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ 

 ๕.  กลุมงานพัฒนาบุคลากร 

   ๕.๑  งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ 

    ๕.๑.๑ การฝกอบรม 



    ๕.๑.๒ การศึกษาตอ 

   ๕.๒ งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

   ๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

    ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ 

    ๕.๓.๒ การสงเสริมความม่ันคง ผดุงความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

๕.๔  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

  ๖.  กลุมงานวินัยและนิติการ 

  ๖.๑ งานวินัย 

  ๖.๒ งานอุทธรณและรองทุกข 

   ๖.๒.๑ การอุทธรณ 

   ๖.๒.๒ การรองทุกข 

  ๖.๓  งานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ 

 ๗.  กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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