
 

 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
 

ของ 
นางสมลักษณ์   สุวรรณเพ็ง 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 



 

คำนำ  
คู่มือการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เล่มนี้  ได้รวบรวมรายละเอียด 

ของกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันรวมทั้งทำให้การปฏิบัติงาน 
ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มบริหารงานบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่ ง ว่าคู่มือการปฏิบัติ งานเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์  
ต่อผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
 
 

นางสมลักษณ์   สุวรรณเพ็ง 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ชื่อ-สกุล : นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Somluck Suwannapeng 

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 

กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สถานะ : บุคลากร 

วันเดือนปีเกิด : 2 เม.ย. 2517 

วันรับราชการ : 1 ก.ค. 2542 

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 

ปีเกษียณอายุฯ : 2577 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. 

สาขา/วิชาเอก : บริหารการศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ : 0873745815 

Email : luck_1974@hotmail.com 

 

 



 

นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 17 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ และปฏิบัติงานดังนี้ 
  1. งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการเพิ่มเติมระหว่างปีและประจำปี 
  2. งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างเพิ่มเติมระหว่างปีและประจำปี 
  3. งานจัดทำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำบัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  4. งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำข้ามหน่วยเบิก 
  5. งานขอรับเงินรางวัลประจำปี 
  6. งานดำเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน  สำหรับข้าราชการที่ไม่มีเงิน
ประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ 
  7. งานเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. งานเล่ือนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
  9. งานเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
  10. งานแก้ไขคำส่ังเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
  11. งานปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
  12. งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและลูกจ้างกรณีเงินเดือน/ค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงสุด 
  13. งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปีและประจำปี 
  14. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน  พ.ค.ก.  
  15. งานการขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่ลาเกิน  
60 วันทำการ 
  16. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) 
  17. งานตรวจสอบและจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมรรถนะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  18. งานระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (E-Payroll) 
  19. การให้บริการยืมสำเนา ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20. งานดำเนินการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
21. งานการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจำ 
22. การจัดทำแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาบรรจุใหม่ 



 

23. งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  (กบข.) 
24. งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ  บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง  และการ

จัดการรักษาทะเบียนประวัติ  และ  ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำ    

25. งานการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอ
พระราชทานหีบเพลิง 

26. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา 
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ 
  27. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา 
ให้แก่ผู้ได้รบัพระราชทาน ตลอดจนการติดตาม เรียกคืน หรือชดใช้เงินทดแทน แล้วแต่กรณี 
  28. งานขอแก้ ไขคำผิดในราชกิจจานุ เบกษาและประกาศนียบัตรกำกับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  29. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา  และประชาชน  

30. งานควบคุมทะเบียนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
  31. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานบำเหน็จความชอบ 
 
สำหรับ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ 
  1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์  
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  1.2 คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาความดี  
ความชอบของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
  1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
  1.4 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมควรได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนเสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ (กรณีกลับจากศึกษาต่อ/กรณีบรรจุใหม่/กรณี
ลาออกไปสมัครผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ) 
  2.1 รับเรื่องจากสถานศึกษา/ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐาน  
(แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ที่ขาดคุณสมบัติพร้อมผลการปฏิบัติงานในระดับดีหรือดีเด่น  
/คำสั่งให้ไปและกลับจากศึกษาต่อ/คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง คำสั่งลาออกและกลับเข้ารับราชการ 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย) 
  2.2 วิเคราะห์และเสนอความเห็นผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
แล้วเสนอ กศจ. อนุมัติ 
  2.3 แจ้งสถานศึกษาทราบ 
  2.4 บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียน
ประวัติ 
 
 3. การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ (กรณีการขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
  3.1 สถานศึกษารายงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแบบรายงาน  
เพื่อขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้
บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานดังนี้ 



 

   - สำเนาคำส่ังให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 
   - บันทึกรายละเอียดพฤติการณ์ของผู้เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ การพิจารณา
บำเหน็จความชอบ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงชื่อรับรองความถูกต้อง 
   - สำเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทึกการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งขึ้น
เพ่ือทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแผนที่แสดงที่เกิดเหตุโดยสังเขป 
   - ในกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากได้รับการป่วยเจ็บให้แนบ รายงานของ
แพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจอาการป่วยของข้าราชการผู้นั้นว่าป่วยเจ็บถึงตายเพราะโรค
อะไร และเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานดังนี้  1.สำเนามรณะ
บัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย และ 3.สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
  3.2 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอส่งสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือดำเนินการต่อไป ดังนี้ 
   - รับผลการพิจารณา และจัดทำคำสั่ง 
   - ส่งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียน
ประวัติ 
   - ร่วมกับสถานศึกษาจัดสวัสดิ การให้ แก่ครอบครัวผู้ ถึ งแก่ กรรม  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 


