
 
 

 
 
 

ชื่อ-สกุล    นางยุพิน  จันทะสินธุ ์
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
กรอบภาระงาน 
       การก าหนดต าแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกจิงานกลุม่บรหิารงานบุคคล 
       การกลัน่กรองงานของบุคลากรกลุ่มบรหิารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บงัคับบัญชาตามล าดบั 
       การให้ค าปรกึษา แนะน า การปฏบิัตงิานใหแ้กบุ่คลากรในกลุม่บริหารงานบุคคล 
       การก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของบคุลากรในกลุม่บรหิารงานบุคคล 
       การประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาและหนว่ยงานอื่นเพื่อ 
       ให้การบริหารงานบคุคลเป็นไปอยา่งครบถว้น สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

1. การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี กิจกรรม/วธิีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 จัดท าแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
1. มีแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจ

งานของกลุม่บรหิารงานบุคคล 
2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 และมกีาร 

ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดใน
แผนฯ 

3. มีการด าเนินการตามข้อ 1-2 และมี
การมอบหมายงานให้กบับุคลากรใน
กลุ่มบรหิารงานบุคคลให้สอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถและภาระงานที่
รับผิดชอบ 

4. มีการด าเนินการตามข้อ 1-3 และมตีัว
ชี้วัตการปฏิบัตงิานของบุคลากรใน
กลุ่มทุกคน 

5. มีการด าเนินการตามข้อ 1-4 และมี
การติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของบคุลากรในกลุ่มตามตวัชี้วัด 

2 ด าเนินงานตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนฯ 
3 มอบหมายงานให้กบับุคลากรในกลุ่มบรหิารงาน

บุคคลให้สอดคลอ้งกบัภาระงานทีร่ับผดิชอบใน
แต่ละกลุ่มงานต่าง ๆ ดงันี้ 
 งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด

ต าแหนง่ 
 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียน

ประวัต ิ
 งานธุรการ 

4 ให้บุคลากรในกลุม่ก าหนดตวัชี้วดัและเปา้หมาย
ระดบับุคคล 

5 ติดตาม ประเมินผลการปฏบิัติงานของบคุลากร
ในกลุ่มตามตัวชีว้ัด 

 
2. การกลั่นกรองงานของบคุลารกรกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บังคับบญัชาตามล าดับ 

ท่ี กิจกรรม/วธิีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 กลั่นกรองงานของบคุลากรในกลุ่มทกุคนให้

เป็นไปตามขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และ
วัตถุประสงคข์องทางราชการ 

1. มีการกลั่นกรองงานของบุคลากรใน
กลุ่มทุกคน น าเสนอได้ครบถ้วน และ
ถูกตอ้ง 

2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตาม 
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. บุคลากรในกลุม่มีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดตามที่ได้กลัน่กรอง 

4. มีการใหค้วามเห็น ประกอบการ
พิจารณาแกผู่้บังคับบญัชาตามล าดบั 

2 ด าเนินการกลัน่กรองงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3 แจ้งบคุลากรในกลุ่มแกไ้ขเมือ่พบข้อผิดพลาด 
4 ด าเนินการตามข้อ 2 และน าเสนอการปฏบิัติที่

เป็นประโยชนต์่อทางราชการ ข้าราชการครูและ
บุคลการทางการศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการด าเนนิงานด้านการบรหิารงาน
บุคคลของผู้บงัคับบัญชา 

 



3. การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะงานด้านการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี กิจกรรม/วธิีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานใหแ้ก่

บุคลากรในกลุม่บรหิารงานบุคคลให้สอดคลอ้งกบั
ภาระงานที่รบัผิดชอบในแตล่ะกลุ่มงานต่าง ๆ 
ดังนี ้
 งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด

ต าแหนง่ 
 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียน

ประวัต ิ
 งานธุรการ 

วิธีการแนะน า  
1. พูดคุยเฉพาะบุคคล เฉพาะเรื่อง  
2. พูดคุยในกลุ่มงานเดียวกัน 
3. มีการประชุมในกลุม่บริหารงานบคุคล 

 

1. บุคลากรในกลุม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ให้ค าปรึกษาทุกครั้ง ทุกเรื่องที่มีการ
ร้องขอค าแนะน า 

3. ให้ค าแนะน าทุกครั้งที่มีงานเข้ามา
ใหม่ หรืองานในเรื่องที่มีความ
ยุ่งยาก/ซับซ้อน 

4. ประชมุบุคลากรในกลุ่มเพื่อสร้าง
ความเข้าใจรว่มกันเดือนละ 1 ครัง้ 
และตามความเรง่ดว่นของงานที่
จะต้องท ารว่มกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 

1 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ ดังน้ี 
งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
1.1 การวางแผนอตัราก าลังข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

 
1. บริหารอตัราก าลังใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 

ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. แตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิารอัตราก าลงั

ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
3. มีข้อมูลประกอบการบริหารอัตราก าลัง

ที่ถูกตอ้งและเป็นปัจจบุัน  
1.2 งานก าหนดต าแหน่งข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 
1.  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
     ก าหนด 
2.  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
3.  น าเสนอองค์คณะบุคคลได้ทนัตาม 
     ก าหนด 

2 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.1 การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทาง 
      การศึกษา 
2.2 การขอช่วยราชการของข้าราชการครแูละ 
      บุคลากรทางการศึกษา 
2.3 การบรรจแุละแต่งตัง้ขา้ราชการครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา 

 
1. ด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด 
2. น าเสนอองคค์ณะบุคคลได้ทนัตาม

ก าหนด 
3. ได้บคุลากรปฏิบตัิงานตามความต้องการ

ของหนว่ยงาน 
4. น าเสนอข้อมูลบุคคลต่อผูบ้ังคับบญัชา

เพื่อพิจารณาอย่างครบถ้วน 
5. น าเสนอองคบ์ุคคลพิจารณาได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
3 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

3.1 งานเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครแูละ 
      บุคลากรทางการศึกษา 
3.2 งานเลื่อนเงินเดือนลูกจา้งประจ า และค่าจ้าง 
      พนักงานราชการ 

 
1. ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จตามปฏิทินที่ 

สพฐ.ก าหนด 
2. น าเสนอองคค์ณะบุคคลพิจารณาอย่าง

ครบถ้วนสมบรูณ ์
4 งานธุรการ 

4.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
 

 
1. รับทราบหนังสือทีเ่ข้ามาจากต้นสงักดั 
2. จัดล าดบัความเร่งด่วนของหนังสือ

ราชการที่ตอ้งปฏิบตั ิ
3. ติดตามการปฏิบัตงิาน 



5. การประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอยา่งครบถว้น สมบูรณ ์
 

ท่ี กิจกรรม/วธิีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขต

พ้ืนที่ หน่วยงานอื่น เพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอยา่งครบถว้น สมบูรณ์ ดังน้ี 
 กลุ่มตา่งๆ ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
 ส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดัเชียงราย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น ๆ 
 สถานศึกษา 
 และหนว่ยงานตน้สังกดัที่เกีย่วข้อง 

วิธีปฏิบัติ 
1. ประสานงานอย่างเปน็ทางการ 
2. ประสานงานแบบไม่เป็นทางการเพื่อใหก้าร

ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 

1. ประสานงานทุกครั้งที่การปฏิบัติงานมี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบับุคคลอื่น หรือ
หนว่ยงานอื่น 

2. สร้างความเข้าใจในการท างานก่อนการ
ปฏิบัติงานทกุครัง้ที่มีการท างานรว่มกัน  

 


