
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางสมัย   สุปันตา 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   ระดับ ช านาญการ 

กลุ่มงาน  วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 
2. การเกลี่ยอัตราก าลัง (โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
3. การตัดโอนอัตราก าลังและการลับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 
4. การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว 
5. การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
6. การจัดท ารายงานข้อมูลอัตราก าลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
7. การส ารวจต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
8. ส ารวจข้อมูลสภาพอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (10 มิถุนายน) 
9. การจัดสรรและเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุ

ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
10. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ ที่

สูงขึ้น (ต าแหน่งจากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองต าแหน่ง) 
11. ปฏิบัติงานร่วมกับนางอมรัตน์  แสงศรีจันทร์ ดังนี้ 

- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

12. ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางเกตุสุดา  โพธิ์แก้ว  และนางอมรรัตน์  แสงศรีจันทร์ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       สังกัด สพป.พะเยา เขต 2   

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลความ
ต้องการครู ๑๐ มิ.ย. ข้อมูลคุณวุฒิ วิชาเอก ข้อมูลการ
เกษียณอายุราชการ ข้อมูลครูช่วยราชการ ข้อมูลพนักงาน
ราชการ อัตราจ้างชั่วคราวครูผู้สอน บุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

- วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาจัดท าแผนอัตราก าลัง 

- ด า เนินการตามแผนอัตราก าลั งและปรับปรุ งแผน
อัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการเมื่อจัดท าข้อมูลความต้องการครู ณ วันที่  
  ๑๐ มิ.ย. แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การเกลี่ยอัตราก าลัง (โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราก าลังข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา) 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
4. 
 

5. 

6. 

7. 
 
 

-  วิเคราะห์จ านวนอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ของทุกปีและน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

 
 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

-  น าเสนอ อ.ก.ศ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
-  น าเสนอ กศจ.พะเยา  พิจารณาอนุมัติ 
 

-  จัดท าค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

-  ส่งส าเนาค าสั่งให้ ศธจ./สพฐ. และ ส านักงาน ก.ค.ศ. 

-  แจ้งสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาทีร่ับตัดโอน ต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนได้รับทราบ/กลุ่มงานสรรหา/กลุ่มงาน
บ าเหน็จฯ 

 
 

- ด าเนินการหลังจากค านวณข้อมูลอัตราก าลัง     
ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. แล้วเสร็จและน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน หรือเมื่อได้รับการ
จัดสรรอัตราว่าง 

- ด าเนินการภายใน ๗ วัน นับจากเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 

- น าเข้าประชุม อ.ก.ศ.จ./กศจ.พะเยา  เพ่ือ
พิจารณา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะกรรมการ
กลั่นกรอง แล้วเสร็จ 

- ภายใน ๓ วัน นับแต่ ก.ศ.จ.อนุมัติ 

- ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทีอ่อกค าสั่ง 

- ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทีอ่อกค าสั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. 

2. 

3. 
 

4. 

5. 

-  ด าเนินการเมื่อลูกจ้างประจ าที่ประสงค์ตัดโอนยื่นค าขอ 

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 

-  เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค าสั่งแต่งตั้ง
ให้ค ารงต าแหน่งใหม่ 

-  แจ้งสถานศึกษา/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และ สพฐ. 

-  จัดท าทะเบียนคุมข้อมูลลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบัน 

ภายใน ๓๐ วัน 

 

ภายใน ๓ วัน 
 

ภายใน 5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการและอัตราจ้างช่ัวคราว 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. 

2. 
 

3. 
 

4. 

5. 

6. 

เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรอัตราจากงานนโยบายและแผน 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ
และอัตราจ้างชั่วคราว 

รวบรวมข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว และข้อมูล 
๑๐ มิ.ย. เพื่อประกอบการพิจารณา 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างฯ  

เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

แจ้งผลการจัดสรรไปยังสถานศึกษาและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน ๓๐ วัน  

ภายใน ๗ วัน 
 

ภายใน ๑ วัน  
 

เมื่อข้อมูลพร้อม 

เมื่อประชุมคณะกรรมการแล้วเสร็จ  

ภายใน ๓ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ลงทะเบียนคุมระยะเวลาการจ้าง,เงื่อนไขการจ้าง ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 
 และรายละเอียดงบประมาณ ของลูกจ้างชั่วคราว  
 และพนักงานราชการ  

2 ตรวจสอบวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการตามสัญญาเดิม 

ภายใน 10 วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเดิม 

3 - กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 10 วัน ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ 
 แจ้งโรงเรียนเพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดิม  
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หากมีผลการประเมิน

ผ่านให้จ้างต่อ /ผลการประเมินไม่ผ่านให้เลิกจ้าง  
และแจ้งลูกจ้างชั่วคราวทราบ (พนักงานราชการให้
ใช้แบบ ประเมินเพ่ือเลื่อนค่าจ้าง) 
- กรณียังไม่สิ้นปีงบประมาณ ไม่ต้องประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

4 ตรวจสอบลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการที่มีตัว
อยู่จริงก่อนต่อสัญญาจ้าง (โดยให้ตรวจสอบการ  
ขอลาออก/การเกลี่ยอัตราจ้างไปก าหนดยัง
สถานศึกษาใหม่) 

ภายใน 5 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสญัญาเดิม 

5 แจ้งลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานมาต่อสัญญา ภายใน 3 วันหลังจากได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

6 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง และออกเลข
สัญญาจ้าง 

ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสัญญาจ้าง 

7 น าเสนอผอ.สพป. พะเยา เขต 2เพ่ือลงนามสัญญา
จ้าง 

ภายใน 3 วันนับแต่ได้รับสัญญาจ้างครบถ้วน 

8 ส่งสัญญาจ้างแจ้งโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ลง
นาม 

   9 จัดท าทะเบียนคุมอัตราจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง/
พนักงานราชการ 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ ผอ.สพป. พะเยา เขต 2 ลง
นามสัญญาจ้าง 

   



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ  
ตัวช้ีวัดผลงาน  ร้อยละร้อยของการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการถูกต้อง ครบถ้วน 

และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้อง   
ได้รับการ 
ปรับปรุง  
อย่างยิ่ง 

(ไม่สามารถ 
ประเมินได้) 

ปรับปรุง 
(ท าได้ไม่ ถึง 
1 ใน 4) 

พอใช้ 
(ท าได้น้อย 
กว่าครึง่ แต่

มากกว่า      
1 ใน 4) 

ดี 
(ท าได้ 

มากกว่า 
ครึง่) 

ดีมาก 
(ท าได้ 

มากกว่า 3 
ใน 4 แต่ยงั  

ไม่ครบ) 

ดีเยี่ยม 
(ท าได้ 
ครบ 

ทั้งหมด) 

ลงทะเบียนคุมระยะเวลาการจ้าง,เงื่อนไขการจ้าง 
และรายละเอียดงบประมาณ ของลูกจ้างชั่วคราว 
และพนักงานราชการ 

      

ตรวจสอบวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว 
และพนักงานราชการตามสัญญาเดิม 

      

- กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แจ้ง
โรงเรียนเพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมประเมินผล
การปฏิบัติงาน (หากมีผลการ ปฏิบัติงานดีให้จ้าง
ต่อ /ไม่ดีให้เลิกจ้างและแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราวทราบ 
(พนักงานราชการให้ใช้แบบ ประเมินเพ่ือเลื่อน
ค่าจ้าง) 

- กรณียังไม่สิ้นปีงบประมาณ ไม่ต้องประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

      

ตรวจสอบลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการที่มีตัว 
อยู่จริงก่อนต่อสัญญาจ้าง (โดยให้ตรวจสอบการ  
ขอลาออก/การเกลี่ยอัตราจ้างไปก าหนดยัง 
สถานศึกษาใหม่) 

      

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานมาต่อสัญญา       
ตรวจสอบความลูกต้องของสัญญาจ้าง และออก 
เลขสัญญาจ้าง 

      

น าเสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เพ่ือลงนาม 
สัญญาจ้าง 

      

ส่งสัญญาจ้างแจ้งโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง       

จัดท าทะเบียนคุมอัตราจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง/ 
พนักงานราชการ 

      

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การจัดท ารายงานข้อมูลอัตราก าลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

เมื่อได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไนสถานศึกษาและ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ดังนี้  
-  จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง (จ. ๑๘ ที่มีตัวตน+ครูมา-ครูไป)  
-  ข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างทั้งหมดที่มีอัตราเงินเดือน 
-  ข้อมูลครูไปช่วย-ครูมาช่วยราชการต าแหน่งเกษียณปีปัจจุบันและปีถัดไป 
-  จ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 

น าข้อมูลที่รวบรวมไว้มากรอกตามแบบท่ี สพฐ. ก าหนด ดังนี้            
ข้อมูลในสถานศึกษา 
-  จัดท าข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล

ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)เกษียณอายุ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ในสถานศึกษา) ในภาพรวม (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน) นับ
รวมต าแหน่งเกษียณ 

ตารางที่ ๑ จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูฯ (ในสถานศึกษา) 
พนักงานราชการ (ต าแหน่งครู) และครูอัตราจ้าง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.โดย
แยก จ านวนต าแหน่งทั้งหมด จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง และจ านวน
ต าแหน่งที่ไมมี่คนครอง 
ตารางที่ ๒ จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 
ตารางที่ ๓ จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะและเพศ                                                   
ข้อมูลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                     
ตารางที่ ๑ จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๑)ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา๓๘ ค.(๒) แยกเป็นต าแหน่งทั้งหมด จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง 
และจ านวนต าแหน่งที่มีอัตราเงินเดือน (ไม่มีคนครอง) 
ตารางที่ ๒ จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ      
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. และข้อมูลปัจจุบัน  
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกตารางให้ถูกต้องตรงกัน  
ส่งรายงานให้ สพฐ. ตามก าหนด 

ด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งจาก สพฐ.  

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุ 
       ราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรอัตราก าลัง 

เสนอ อ.ก.ศ.จ. / กศจ.พะเยา พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ 

รายงานข้อมูลการจัดสรรตามแบบรายงานที่ สพฐ.ก าหนด 
(คปร.รวม/คปร.เกลี่ย) 

ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่งกรณีท่ีได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน 
ส่งค าสั่งก าหนดต าแหน่งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน 

ให้ กศจ.พะเยา เพ่ือปรับปรุงต าแหน่ง 
 

ส่งค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้ สพฐ./และแจ้งกลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 

ด าเนินการเมื่อ สพฐ. แจ้ง 
 

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ. 

ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ. 

 

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ กศจ.พะเยา อนุมัติ 
 

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ กศจ.พะเยา อนุมัติ 
 

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ ศธจ.พะเยา ส่งค าสั่ง 
มาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจาก ศธจ.

พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่ 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่ด ารงต าแหน่งระดับเริ่มต้นของสายงาน 
แต่ละประเภททุกราย 
- ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงานเพ่ือ เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน            
- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ เพื่อ เลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการก่อนวันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

2 แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติจัดส่งเอกสารประกอบการคัด 
คัดเลือก 

ภายใน 3 วันนับแต่วันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

3 พิจารณารับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพื่อเสนอ 
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับค าขอ 

4 เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการคัดเลือก 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันนับแต่วันรับแจ้งผลการพิจารณา 
การนับระยะเวลาเกื้อกูล 

5 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายใน 5 วัน นับจากวันมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
6 ประกาศรายซื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ภายใน 5 วันนับจากวันพิจารณาแล้วเสร็จ 
7 แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับแจ้งประกาศรายซื่อผู้ 

ได้รับคัดเลือก 
8 ด าเนินการประเมินผลงาน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลงาน 
9 แจ้ง ศธจ. พะเยา เพ่ือเสนอ กศจ.พะเยา เพ่ืออนุมัติ 

ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง 
ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ประเมินผลงานแล้วเสร็จ 

10 แจ้งค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง 9  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ๕.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ต าแหน่งจากระดับเริ่มต้นขอสายงานและมิผู้ครองต าแหน่ง) 

ตัวชี้วัดผลงาน ร้อยละของการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ๕X2) เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามก าหนดเวลา 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้อง   
ไต้รับการ 
ปรับปรุง    
อย่างยิ่ง 

(ไม่สามารถ 
ประเมินได้) 

ปรับปรุง 
(ท าได้ไม่ ถึง 

1 ใน 4) 

พอใช้ 
(ท าได้น้อย  
กว่าครึ่ง      

แต่มากกว่า    
1 ใน 4) 

ดี 
(ท าได้ 

มากกว่า 
ครึง่) 

ดีมาก 
(ท าได้ มากกว่า 
3 ใน 4 แตย่ัง 

ไม่ครบ) 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ 

ทั้งหมด) 

ส ารวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่ด ารงต าแหน่งระดับเริ่มต้นของสาย 
งานแต่ละประเภททุกราย 
- ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงานเพ่ือ เลื่อนและ
แต่ งตั้ ง ให้ ด า ร งต าแหน่ ง ระดับช านาญงาน            
- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ เพ่ือ เลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ ปฏิบัติงาน 

      

แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติจัดส่งเอกสารประกอบการ 
คัดเลือก 

      

พิจารณารับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพ่ือเสนอ 
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป 

      

เ ส น อผู้ มี อ า น า จ ต า ม ม า ต ร า  5 3  แ ต่ ง ตั้ ง 
คณะกรรมการคัดเลือก 

      

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ       

ประกาศรายซื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ       

แจ้งผู้ไดร้ับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน       

ด าเนินการประเมินผลงาน       

แจ้ง ศธจ.พะเยา เพ่ือเสนอ กศจ.พะเยา เพ่ืออนุมัติ 
ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง 

      

แจ้งค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ       
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับสูงข้ึน (ต าแหน่งจากระดับเริ่มต้นขอสายงานและมีผู้ครองต าแหน่ง) 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจต าแหน่งว่างที่จะประกาศคัดเลือก ด าเนินการก่อนวันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

2 เสนอ กศจ.พะเยา  เพ่ือขอก าหนดกระบวนการ 
คัดเลือกโดยการเลื่อนและแต่งตั้งและขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

ภายใน 3 วัน หลังจากส ารวจต าแหน่งว่าง 

3 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กศจ.พะเยา  มีมติอนุมัติให้
ด าเนินการ คัดเลือก 

4 ประซาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างให้ผู้ประสงค์สมัคร เข้ารับ
การคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน 

ภายใน 1 วันนับแต่วันที่มีประกาศรับสมัครคัดเลือก 

5 รับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ภายใน 10 วัน นับแต่วันลิ้นสดุการยื่นใบสมัคร 

6 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก ภายใน 3 วัน นับแต่วันลิ้นสุดการยื่นใบสมัคร 

7 (ถ้ามี) การนับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพื่อเสนอ 
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ภายใน 10 วันนับแต่วันลิ้นสดุการยื่นใบสมัคร 

8 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายใน 5 วัน นับจากวันมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
หรือ ภายใน 5 วันนับแต่วันการอนุมัติการนับ
ระยะเวลา เกื้อกูลจาก กศจ.พะเยา  

9 เสนอ กศจ.พะเยา อนุมัติผลการคัดเลือก ภายใน 3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณา 
คัดเลือกแล้วเสร็จ 

10 ประกาศรายซื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ กศจ.พะเยา มีมติอนุมัติผล
การ คัดเลือก 

11 แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับแจ้งประกาศรายซื่อผู้ 
ได้รับคัดเลือก 

12 ด าเนินการประเมินผลงาน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลงาน 

13 แจ้ง ศธจ.พะเยา เพ่ือเสนอ กศจ.พะเยา  เพ่ืออนุมัติ 
ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง 

ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ประเมินผลงานแล้วเสร็จ 

14 แจ้งค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

 



แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ๕.(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับสูงขึ้น (ต าแหน่งจากระดับเริ่มต้นขอสายงานและมีผู้ครองต าแหน่ง) 

ตัวชี้วัดผลงาน  ร้อยละของการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ๕.(2) เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามก าหนดเวลา 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้อง     ไต้

รับการ ปรับปรุง

อย่างยิ่ง 

(ไม่สามารถ 

ประเมินได้) 

ปรับปรุง 

(ท าได้ไม่ ถึง 

1 ใน 4) 

พอใช้ 

(ท าได้น้อย 

กว่าครึง่     

แต่มากกว่า   

1 ใน 4) 

ดี        

(ท าได้ 

มากกว่า 

ครึง่) 

ดีมาก 

(ท าได้ มากกว่า 

3 ใน 4 แต่ยัง  

ไม่ครบ) 

ดีเยี่ยม 

(ท าได้ครบ 

ทั้งหมด) 

ส ารวจต าแหน่งว่างที่จะประกาศคัดเลือก       

เสนอ กศจ.พะเยา เพ่ือขอก าหนดกระบวนการ 
คัดเลือกโดยการเลื่อนและแต่งตั้งและขอ อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

      

ประกาศรับสมัครคัดเลือก       
ประซาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างให้ผู้ประสงค์สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน 

      

รับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

      

แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก       
(ถ้ามี) การนับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพื่อเสนอ 
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป 

      

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ       
เสนอ กศจ.พะเยา อนุมัติผลการคัดเลือก       
ประกาศรายซื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ       
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน       
ด าเนินการประเมินผลงาน       
แจ้ง ศธจ. พะเยา เพ่ือเสนอ กศจ.พะเยา  เพ่ือ
อนุมัติ ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง 

      

แจ้งค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ       
 


