
 

 

 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
 

ของ 
นายกฤษณเทพ   สำเริง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 

 

คำนำ  
คู่มือการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เล่มนี้  ได้รวบรวมรายละเอียด 

ของกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันรวมทั้งทำให้การปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มบริหารงานบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่ ง ว่าคู่มือการปฏิบัติ งานเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์  
ต่อผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
 
 

นายกฤษนเทพ   สำเริง 
นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อ-สกุล : นายกฤษณเทพ สำเริง 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Krisanathep Samreing 

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 

กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สถานะ : บุคลากร 

วันเดือนปีเกิด : 29 มิ.ย. 2527 

วันรับราชการ : 16 ก.ค. 2555 

วิทยฐานะ : ปฏิบัติการ 

ปีเกษียณอายุฯ : 2587 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. 

สาขา/วิชาเอก : บริหารการศึกษา 

เบอร์โทรศัพท์ : 0661624542 

Email : Krishnathep.moe@hotmail.com 

 
 
 



 

 

นายกฤษณเทพ  สำเริง  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่  อ 20
ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง คนที่ 2 กรณีหัวหน้ากลุ่มงานฯ  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติงานดังนี้  

1. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็น
ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

2. งานสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว การขอใช้บัญชีพนักงานราชการ 
3. งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
4. งานดำเนินการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่

การศึกษา 
5. งานลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ 
6 . งานประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ ผลการบริหารจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน  

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ระบบการควบคุมภายใน 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเขตสุจริต (ITA) 

7. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล  (HRMS) 
8. ธุรการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมี
หน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
 
สำหรับ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. แจ้งปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครู 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 
 2. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของ
แต่ละสถานศึกษา 
 3. แจ้งข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 4. กรณีย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเดียวกัน ตรวจสอบและพิจารณา 
รวบรวมคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับย้าย 
 5. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด ต้องนำเสนอ กศจ. อนุมัติให้ย้าย พร้อมดำเนินการตรวจสอบ
และพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย 
 6. ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 7. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 
สพฐ. กำหนด เพ่ือเสนอ อกศจ. กศจ. พิจารณาตามลำดับ 
 8. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 9. กรณีย้ายภายในจังหวัดแจ้งคำสั่งย้ายไปยังสถานศึกษาภายในสังกัด  

10. กรณีย้ายมาจากต่างจังหวัดส่งคำสั่งย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ข้าราชการครูที่ได้รับย้ายสังกัดอยู่ 

11. ส่งตัว - รับมอบตัว ข้าราชการครูที่ได้รับการย้ายไปยังสถานศึกษา และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่รับย้าย 



Flow Chart การปฏิบัตงิาน

กรณภีายในเขตพืน้ที่การศึกษา   กรณต่ีางเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ผูข้อยา้ยยืน่ค  าร้องผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

สถานศึกษาส่งค าร้องให ้สพป./สพม. ตน้สงักดั
พิจารณาจดัท าขอ้มลูผูข้อยา้ยภายในเขตพ้ืนท่ีฯ 
และตรวจสอบต าแหน่งว่าง คุณวฒิุ วิชาเอก

ความตอ้งการความขาดแคลน 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 

สถานศึกษาส่งค าร้องให้ สพป./สพม. ตน้สงักดั 

เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมติั 

สพป./สพม. ส่งค าร้องขอยา้ยใหโ้รงเรียนท่ีระบุ
ขอยา้ยเพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา
พิจารณาและแจง้ผลการพจิารณาให ้ 

สพป./สพม. ทราบ 

คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอ กศจ. 

พิจารณาอนุมติัรับยา้ย 

ผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 มีค  าสัง่ยา้ยและแต่งตั้ง 

ส่งค าสัง่แจง้ สพป./สพม. ตน้สงักดั ,สพฐ. และ
ส านกังาน ก.ค.ศ. ทราบ 

สพป./สพม. ตน้สงักดัส่งค าร้องขอยา้ยให้
โรงเรียนท่ีระบุขอยา้ยต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา 

และแจง้ผลการพิจารณาให ้สพป./สพม. ทราบ 

น าเสนอ กศจ. 

พิจารณาอนุมติัรับยา้ย

ผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 มีค  าสัง่ยา้ยและแต่งตั้ง 

ส่งค าสัง่แจง้ใหโ้รงเรียน/สพป./สพม. ตน้สงักดั 
ทราบ และรายงาน สพฐ. และส านกังาน ก.ค.ศ. 

แจง้ใหผู้ไ้ดรั้บการพิจารณายา้ยมอบหมายงาน
ในหนา้ท่ี 

สถานศึกษาส่งตวัผูไ้ดรั้บการพิจารณามา สพป./
สพม.ตน้สงักดัเพื่อรับหนงัสือส่งตวั 

สพป.สพม.ตน้สงักดัท าหนงัสือส่งตวัไปยงั 
สพป.สพม.ท่ีรับยา้ย 
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