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คำนำ   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ออกเปน็ 8 กลุม่ และ 1 หน่วย เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา ระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จึงได้จัดทําคูม่ือการ
ปฏิบัติงานขึ้น  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดของ 
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันรวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานของ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มหาสารคาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้   
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ชื่อ-สกุล : นางกุสุมา  โอษะคลัง 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Kusuma  Osaklung 

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 

กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม 

วันเดือนปีเกิด : 29 ส.ค. 2515 

วันรับราชการ : 17 ต.ค. 2537 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

ปีเกษียณอายุฯ : 2575 

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท 

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. และ ศษ.ม. 

สาขา/วิชาเอก : การบัญชี และ บริหารการศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ : 0814711324 

Email : osakang_15@hotmail.com 

 
 
 



 

 

นางกุสุมา  โอษะคลัง  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ 16 
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ควบคุม 
กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย 
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกลุ่มงาน 
ต่อไปนี ้
  1. งานธุรการ 
  2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
  3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  5. งานประสาน อกศจ. มหาสารคาม และ กศจ.มหาสารคาม 

 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่ วยงานโดยยึดหลักการ 
กระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว 
เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา  
มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักการบริหารแบบมงุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผเูรียนตอไป  

วัตถุประสงค   
 ๑.  เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา   
 ๒. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ  ใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   
 ๓.  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ   
 ๔. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ไดรับ การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของผเูรียนเปนสําคัญ  
 
ขอบขาย/ภารกิจ 

1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
 1.1 งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน 
 1.2 งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 
 1.3 งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว 
 1.4 งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 1.5 งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็น
ตำแหน่งพนักงานราชการ 
 1.6 งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการ
อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

1.7 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
1.8. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 1.9 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
1.10 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ 

  10.1 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ 
  10.2 การเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 
  10.3 การตัดโอนอัตรากำลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจำ 
  10.4 การประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38ค (2) 
2. งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

2.1 งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
2.2 งานคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

2.3 งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน 
2.4 งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
2.5 งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 
2.6 งานคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2.7 งานคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรฐับาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
2.8 งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.9 งานสรรหาพนักงานราชการ 
2.10 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับ 

คัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.11 งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก

บัญชีของหน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี) 
 2.12 งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

2.13 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็น
ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา  ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.14 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.15 งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 



 

 

 2.16 งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.17 งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.18 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตัง้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.19 งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง 
 2.20 งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 2.21 งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.22 งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.23 งานทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 
38 ค (2) 
 2.24 งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.25 งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.26 งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
 2.27 งานดำเนินงานตามมาตรากำหนดอัตรากำลังภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อน
กำหนด) 
 
 2.28 งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 

2.29 งานคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตโิดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและ
ประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เร่ิมต้นจากระดับปฏิบัติงาน 

2.30 งานการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 
(2) ใหด้ำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
พิเศษลงมา 

2.31 งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 

2.32 งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญการ  และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่ว่าง 

2.33 งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ 
ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น   1 ระดับ และมีผู้ครองตำแหนง่อยู่แล้ว 



 

 

2.34 งานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อน
ตำแหน่ง/ระดับ กรณีตำแหน่งควบ 
 
3. งานบำเหน็จความชอบถือจ่าย 
 3.1 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี 
 3.2 งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 
 3.3 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปีและประจำปี 
 3.4 งานจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
 3.5 งานขอรับเงินรางวัลประจำปี 

3.6 งานดำเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการที่ไม่มีเงินประจำ
ตำแหน่ง 

หรือเงินวิทยฐานะ 
 3.7 งานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
 3.8 งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างกรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด 
 3.9 งานดำเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 3.10 งานขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. งานทะเบียนประวัต ิ
 4.1 การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

4.2 งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา 
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ 
 4.3 งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4 งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ 
 4.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
 4.6 งานบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

4.7 งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออก
จาก 
ราชการทุกกรณี 
 4.8 งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
 4.9 งานรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
(กสจ.) 

4.10 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 



 

 

4.11 งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
 4.12 การจัดทำทะเบียนคุมการรับ- จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 4.13 งานจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 4.14 งานคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 4.15 งานขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

4.16 งานขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ 
ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
 4.17 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ ราชการชายแดน 
 4.18 งานขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 4.19 งานการขอหนังสือรับรอง 
 4.20 งานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
 4.21 งานการขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่ลาเกิน 60 
วันทำการ 
 4.22 งานการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 
 4.23 งานการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูตามมาตรา 
14(5) 
แห่ง.....พ.ศ.2497 
 4.24 งานการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอ
พระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบเพลิง 
 4.25 งานการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.26 งานการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ 
5. งานจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ยุบตามคำสั่งคสช.ที่ 19/2560) 
 7.1 งานจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันไม่มี) ปรับเป็นผู้ประสานการ
ประชุม กศจ. 
6. งานรับหนังสือราชการ 
 8.1 งานรับหนังสือราชการ 
 8.2 งานส่งหนังสือราชการ 
 8.3 งานการจัดทำหนังสือราชการ 
 
7. การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล 
 11.1 การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 

 
ที่ กิจกรรมและการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 

ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ งานของ
บุคลากรในกลุ่มทุกคนเป็นไปตามขั้นตอน 
กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
ดำเนินการตามข้อ 1 ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
แจ้งบุคลากรในกลุ่มแก้ไข เมื่อพบ
ข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน 
ดำเนินการตามข้อ 2 และนำเสนอการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 

1. มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ 
งานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน เพื่อ
นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้มีอำนาจให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดใน
แผนฯ ข้อ1 
3. บุคลากรในกลุ่มแก้ไข เมื่อพบ
ข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
4. เสนอความเห็น ประกอบการพิจารแก่
ผู้บังคับบัญชา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะงานด้านการบริหารงานบุคคล 

 
ที่ กิจกรรมและการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มทุกคนเป็นไปตามขั้นตอน 
กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด

ตำแหน่ง 
1.3 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
1.4 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียน

ประวัติ 
หมายเหตุ การให้คำปรึกษา แนะนำการ
ปฏิบัติงานโดยการพูดคุย การสอนงาน 
แลกเปลี่ยน และมีการประชุมในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลโดยใช้กระบวนการ PLC 

1. บุคลากรในกลุ่มสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติ 
2. ให้คำปรึกษาทุกครั้งที่มีการร้องขอ 
3. เมื่อมีงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
หรืองานที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน จะให้
คำแนะนำทุกครั้ง 
4. ประชุมบุคลากรในกลุ่มเพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี
เหตุเร่งด่วน 
 



 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 
 

 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย  

ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติของทุกงาน 

จนท.ในกลุ่มเสนองาน 

ตรวจ  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ความถูกต้อง 

ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ 

        ไม ่

     ไม ่


