กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ นางสมัย สุปันตา
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการ
กลุ่มงาน วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2
2. การเกลี่ยอัตรากาลัง (โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
3. การตัดโอนอัตรากาลังและการลับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจา
4. การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
5. การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
6. การจัดทารายงานข้อมูลอัตรากาลังคนภาครัฐ เมือ่ สิ้นปีงบประมาณ
7. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
8. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่
สูงขึ้นในตาแหน่งที่ครอง
9. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ที่
สูงขึ้น (ตาแหน่งจากระดับเริม่ ต้นขอสายงานและมีผู้ครองตาแหน่ง)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพป.พะเยา เขต 2
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- จัดท าข้อมู ล สารสนเทศด้านอั ตราก าลัง ของสถานศึก ษา - ดาเนินการเมื่อจัดทาข้อมูลความต้องการครู ณ วันที่
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลความ ๑๐ มิ.ย. แล้วเสร็จ
ต้องการครู ๑๐ มิ . ย. ข้อ มู ล คุณวุ ฒิ วิชาเอก ข้อมู ล การ
เกษียณอายุราชการ ข้อมูลครูช่วยราชการ ข้อมูลพนักงาน
ราชการ อัตราจ้างชั่วคราวครูผู้สอน บุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
- วิเคราะห์ข้อมูลและนามาจัดทาแผนอัตรากาลัง
- ด าเนิ น การตามแผนอั ต ราก าลั ง และปรั บ ปรุ ง แผน
อัตรากาลังให้เป็นปัจจุบัน

- ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การเกลี่ยอัตรากาลัง (โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา)
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

- วิเคราะห์จานวนอัตรากาลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยใช้ - ดาเนินการหลังจากคานวณข้อมูลอัตรากาลัง
ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. แล้วเสร็จและนาเสนอ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ของทุกปีและนาเสนอผู้บงั คับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน หรือเมือ่ ได้รับการ
จัดสรรอัตราว่าง

2.

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด

- ดาเนินการภายใน ๗ วัน นับจากเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

3.
4.

- นาเสนอ อ.ก.ศ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- นาเสนอ กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติ

- นาเข้าประชุม อ.ก.ศ.จ./กศจ.พะเยา เพื่อ
พิจารณา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะกรรมการ
กลั่นกรอง แล้วเสร็จ

5.

- จัดทาคาสั่งตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน

- ภายใน ๓ วัน นับแต่ อ.ก.ค.ศ.อนุมัติ

6.

- ส่งสาเนาคาสัง่ ให้ ศธจ./สพฐ. และ สานักงาน ก.ค.ศ.

- ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่ง

7.

- แจ้งสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาทีร่ ับตัดโอน ตาแหน่ง - ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่ง
และอัตราเงินเดือนได้รับทราบ/กลุ่มงานสรรหา/กลุม่ งาน
บาเหน็จฯ

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การตัดโอนอัตรากาลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจา
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

- ดาเนินการเมื่อลูกจ้างประจาทีป่ ระสงค์ตัดโอนยื่นคาขอ

ภายใน ๓๐ วัน

2.

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลและความจาเป็น

3.

- เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคาสัง่ แต่งตั้ง
ให้คารงตาแหน่งใหม่

ภายใน ๓ วัน

4.

- แจ้งสถานศึกษา/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และ สพฐ.

ภายใน 5 วัน

5.

- จัดทาทะเบียนคุมข้อมูลลูกจ้างประจาให้เป็นปัจจุบัน

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

เมื่อได้รบั การแจ้งจัดสรรอัตราจากงานนโยบายและแผน

ภายใน ๓๐ วัน

2.

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ภายใน ๗ วัน
และอัตราจ้างชั่วคราว

3.

รวบรวมข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว และข้อมูล ภายใน ๑ วัน
๑๐ มิ.ย. เพื่อประกอบการพิจารณา

4.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างฯ

เมื่อข้อมูลพร้อม

5.

เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาพิจารณา

เมื่อประชุมคณะกรรมการแล้วเสร็จ

6.

แจ้งผลการจัดสรรไปยังสถานศึกษาและกลุม่ งานทีเ่ กี่ยวข้อง

ภายใน ๓ วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ลงทะเบียนคุมระยะเวลาการจ้าง,เงื่อนไขการจ้าง
และรายละเอียดงบประมาณ ของลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ
ตรวจสอบวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการตามสัญญาเดิม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ

3

- กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
แจ้งโรงเรียนเพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดิม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หากมีผลการประเมิน
ผ่านให้จ้างต่อ /ผลการประเมินไม่ผ่านให้เลิกจ้าง
และแจ้งลูกจ้างชั่วคราวทราบ (พนักงานราชการให้
ใช้แบบ ประเมินเพื่อเลื่อนค่าจ้าง)
- กรณียังไม่สิ้นปีงบประมาณ ไม่ต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ภายใน 10 วัน ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ

4

ตรวจสอบลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการที่มีตัว
อยู่จริงก่อนต่อสัญญาจ้าง (โดยให้ตรวจสอบการ
ขอลาออก/การเกลี่ยอัตราจ้างไปกาหนดยัง
สถานศึกษาใหม่)

ภายใน 5 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเดิม

5

แจ้งลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานมาต่อสัญญา

ภายใน 3 วันหลังจากได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ

6

ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง และออกเลข
สัญญาจ้าง

ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสัญญาจ้าง

1

2

7 นาเสนอผอ.สพป. พะเยา เขต 2เพือ่ ลงนามสัญญา
จ้าง
8

ส่งสัญญาจ้างแจ้งโรงเรียน/เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง

9

จัดทาทะเบียนคุมอัตราจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง/
พนักงานราชการ

ภายใน 10 วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเดิม

ภายใน 3 วันนับแต่ได้รับสัญญาจ้างครบถ้วน
ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ลง
นาม
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ ผอ.สพป. พะเยา เขต 2 ลง
นามสัญญาจ้าง

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
ตัวชี้วัดผลงาน ร้อยละร้อยของการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามกาหนดเวลา
ระดับค่าคะแนน
รายการประเมิน

ลงทะเบียนคุมระยะเวลาการจ้าง,เงื่อนไขการจ้าง
และรายละเอียดงบประมาณ ของลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ
ตรวจสอบวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการตามสัญญาเดิม
- กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แจ้ง
โรงเรียนเพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน (หากมีผลการ ปฏิบัติงานดีให้จ้าง
ต่อ /ไม่ดีให้เลิกจ้างและแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราวทราบ
(พนักงานราชการให้ใช้แบบ ประเมินเพื่อเลือ่ น
ค่าจ้าง)
- กรณียังไม่สิ้นปีงบประมาณ ไม่ต้องประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการที่มีตัว
อยู่จริงก่อนต่อสัญญาจ้าง (โดยให้ตรวจสอบการ
ขอลาออก/การเกลี่ยอัตราจ้างไปกาหนดยัง
สถานศึกษาใหม่)
แจ้งลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานมาต่อสัญญา
ตรวจสอบความลูกต้องของสัญญาจ้าง และออก
เลขสัญญาจ้าง
นาเสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เพื่อลงนาม
สัญญาจ้าง
ส่งสัญญาจ้างแจ้งโรงเรียน/เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง
จัดทาทะเบียนคุมอัตราจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง/
พนักงานราชการ

จาเป็นต้อง ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ได้รับการ (ทาได้ไม่ ถึง (ทาได้น้อย (ทาได้
ปรับปรุง
1 ใน 4) กว่าครึ่ง แต่ มากกว่า
อย่างยิ่ง
มากกว่า
ครึ่ง)
(ไม่สามารถ
1 ใน 4)
ประเมินได้)

ดีมาก
(ทาได้
มากกว่า 3
ใน 4 แต่ยัง
ไม่ครบ)

ดีเยี่ยม
(ทาได้
ครบ
ทั้งหมด)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การจัดทารายงานข้อมลอัตรากาลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

เมื่อได้รบั แจ้งจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการ ดาเนินการเมื่อได้รบั แจ้งจาก สพฐ.
สารวจข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไนสถานศึกษาและ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ดังนี้
- จานวนตาแหน่งที่มีคนครอง (จ. ๑๘ ที่มีตัวตน+ครูมา-ครูไป)
- ข้อมูลจานวนตาแหน่งว่างทั้งหมดที่มีอัตราเงินเดือน
- ข้อมูลครูไปช่วย-ครูมาช่วยราชการตาแหน่งเกษียณปีปจั จุบันและปีถัดไป
- จานวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

2.

นาข้อมูลทีร่ วบรวมไว้มากรอกตามแบบที่ สพฐ. กาหนด ดังนี้
ข้อมูลในสถานศึกษา
- จัดทาข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)เกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ในสถานศึกษา) ในภาพรวม (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน) นับ
รวมตาแหน่งเกษียณ
ตารางที่ ๑ จัดทาข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูฯ (ในสถานศึกษา)
พนักงานราชการ (ตาแหน่งครู) และครูอัตราจ้าง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.โดย
แยก จานวนตาแหน่งทั้งหมด จานวนตาแหน่งที่มีคนครอง และจานวน
ตาแหน่งที่ไม่มีคนครอง
ตารางที่ ๒ จาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
ตารางที่ ๓ จาแนกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง วิทยฐานะและเพศ
ข้อมูลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ ๑ จัดทาข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๑)ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา๓๘ ค.(๒) แยกเป็นตาแหน่งทั้งหมด จานวนตาแหน่งที่มีคนครอง
และจานวนตาแหน่งที่มีอัตราเงินเดือน (ไม่มีคนครอง)
ตารางที่ ๒ จาแนกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. และข้อมูลปัจจุบัน
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกตารางให้ถูกต้องตรงกัน
ส่งรายงานให้ สพฐ. ตามกาหนด

3.
4.

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ดาเนินการเมื่อ สพฐ. แจ้ง

2.

ดาเนินการตรวจสอบอัตรากาลังที่ได้รบั จัดสรร

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ.

3.

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรอัตรากาลัง

ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ.

4.

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

5.

รายงานข้อมูลการจัดสรรตามแบบรายงานที่ สพฐ.กาหนด
(คปร.รวม/คปร.เกลี่ย)

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ กศจ.พะเยา อนุมัติ

6.

ออกคาสั่งกาหนดตาแหน่งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน
ส่งคาสัง่ กาหนดตาแหน่งกรณีที่ได้รบั จัดสรรอัตราเกษียณคืน

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ กศจ.พะเยา อนุมัติ

7.

ให้ กศจ.พะเยา เพื่อปรับปรุงตาแหน่ง

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ ศธจ.พะเยา ส่งคาสั่ง
มาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8.

ส่งคาสัง่ ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้ สพฐ./และแจ้งกลุม่ งาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งจาก ศธจ.
ที่เกี่ยวข้อง
พะเยา

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่
ที่
1

2
3
4

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
สารวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ที่ดารงตาแหน่งระดับเริ่มต้นของสายงาน
แต่ละประเภททุกราย
- ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัตงิ านเพื่อ เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญงาน
- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ เพื่อ เลื่อน
และแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งระดับ ปฏิบัติงาน
แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัตจิ ัดส่งเอกสารประกอบการคัด
คัดเลือก
พิจารณารับระยะเวลาเกือ้ กูลเบือ้ งต้น เพื่อเสนอ
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป
เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
ประกาศรายซื่อผู้ได้รบั คัดเลือกฯ
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการก่อนวันมีคุณสมบัติครบถ้วน

ภายใน 3 วันนับแต่วันมีคุณสมบัติครบถ้วน
ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับคาขอ

ภายใน 3 วัน นับแต่วันนับแต่วันรับแจ้งผลการพิจารณา
การนับระยะเวลาเกื้อกูล
5
ภายใน 5 วัน นับจากวันมีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
6
ภายใน 5 วันนับจากวันพิจารณาแล้วเสร็จ
7
ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับแจ้งประกาศรายซื่อผู้
ได้รับคัดเลือก
8 ดาเนินการประเมินผลงาน
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลงาน
9 แจ้ง ศธจ. พะเยา เพือ่ เสนอ กศจ.พะเยา เพือ่ อนุมัติ ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ประเมินผลงานแล้วเสร็จ
ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง
10 แจ้งคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั้งให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงิ าน
เรื่อง 9 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ๕.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตาแหน่งจากระดับเริ่มต้นขอสายงานและมิผู้ครองตาแหน่ง)
ตัวชี้วัดผลงาน ร้อยละของการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ๕X2) เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามกาหนดเวลา
ระดับค่าคะแนน

รายการประเมิน

สารวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ที่ดารงตาแหน่งระดับ เริ่มต้นของสาย
งานแต่ละประเภททุกราย
- ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนและ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงาน
- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ เพื่อ เลื่อ น
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ ปฏิบัติงาน
แจ้ง ให้ผู้ มี คุ ณสมบัติจัดส่ ง เอกสารประกอบการ
คัดเลือก
พิจารณารับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพื่อเสนอ
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป
เ ส น อ ผู้ มี อ า น า จ ต า ม ม า ต ร า 5 3 แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
ประกาศรายซื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน
ดาเนินการประเมินผลงาน
แจ้ง ศธจ.พะเยา เพื่อเสนอ กศจ.พะเยา เพื่ออนุมัติ
ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง
แจ้งคาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

จาเป็นต้อง ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ไต้รับการ (ทาได้ไม่ ถึง (ทาได้น้อย (ทาได้
ปรับปรุง
1 ใน 4)
กว่าครึ่ง มากกว่า
อย่างยิ่ง
แต่มากกว่า ครึง่ )
(ไม่สามารถ
1 ใน 4)
ประเมินได้)

ดีมาก
ดีเยี่ยม
(ทาได้ มากกว่า (ทาได้
3 ใน 4 แต่ยัง ครบ
ไม่ครบ)
ทั้งหมด)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับสูงขึ้น (ตาแหน่งจากระดับเริ่มต้นขอสายงานและมีผู้ครองตาแหน่ง)
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1

สารวจตาแหน่งว่างทีจ่ ะประกาศคัดเลือก

ดาเนินการก่อนวันมีคุณสมบัติครบถ้วน

2

เสนอ กศจ.พะเยา เพื่อขอกาหนดกระบวนการ
คัดเลือกโดยการเลื่อนและแต่งตัง้ และขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายใน 3 วัน หลังจากสารวจตาแหน่งว่าง

ภายใน 10 วันนับแต่วันลิ้นสุดการยื่นใบสมัคร

8

(ถ้ามี) การนับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพื่อเสนอ
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

9

เสนอ กศจ.พะเยา อนุมัติผลการคัดเลือก

10

ประกาศรายซื่อผู้ได้รบั คัดเลือกฯ

11

แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน

12

ดาเนินการประเมินผลงาน

13

แจ้ง ศธจ.พะเยา เพื่อเสนอ กศจ.พะเยา เพื่ออนุมัติ
ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง
แจ้งคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั้งให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ

3
4
5
6
7

14

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กศจ.พะเยา มีมติอนุมัติให้
ดาเนินการ คัดเลือก
ประซาสัมพันธ์ตาแหน่งว่างให้ผปู้ ระสงค์สมัคร เข้ารับ ภายใน 1 วันนับแต่วันที่มีประกาศรับสมัครคัดเลือก
การคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
รับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและตรวจสอบ
ภายใน 10 วัน นับแต่วันลิ้นสุดการยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ภายใน 3 วัน นับแต่วันลิ้นสุดการยื่นใบสมัคร

ภายใน 5 วัน นับจากวันมีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
หรือ ภายใน 5 วันนับแต่วันการอนุมัติการนับ
ระยะเวลา เกื้อกูลจาก กศจ.พะเยา
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกแล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันนับจากวันที่ กศจ.พะเยา มีมติอนุมัติผล
การ คัดเลือก
ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับแจ้งประกาศรายซื่อผู้
ได้รับคัดเลือก
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลงาน
ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ประเมินผลงานแล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ๕.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น (ตาแหน่งจากระดับเริ่มต้นขอสายงานและมีผู้ครองตาแหน่ง)
ตัวชี้วดั ผลงาน ร้อยละของการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ๕.(2) เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามกาหนดเวลา
ระดับค่าคะแนน
จาเป็นต้อง

รายการประเมิน

สารวจตาแหน่งว่างทีจ่ ะประกาศคัดเลือก
เสนอ กศจ.พะเยา เพื่อขอกาหนดกระบวนการ
คัดเลือกโดยการเลื่อนและแต่งตัง้ และขอ อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประซาสัมพันธ์ตาแหน่งว่างให้ผปู้ ระสงค์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
รับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก
(ถ้ามี) การนับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพื่อเสนอ
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
เสนอ กศจ.พะเยา อนุมัติผลการคัดเลือก
ประกาศรายซื่อผู้ได้รบั คัดเลือกฯ
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน
ดาเนินการประเมินผลงาน
แจ้ง ศธจ. พะเยา เพือ่ เสนอ กศจ.พะเยา เพื่อ
อนุมัติ ผลการประเมินและอนุมัตกิ ารแต่งตัง้
แจ้งคาสัง่ เลื่อนและแต่งตั้งให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ

ไต้ ปรับปรุง

พอใช้

รับการ ปรับปรุง (ทาได้ไม่ ถึง (ทาได้น้อย
อย่างยิ่ง

1 ใน 4)

กว่าครึ่ง

(ไม่สามารถ

แต่มากกว่า

ประเมินได้)

1 ใน 4)

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

(ทาได้ (ทาได้ มากกว่า (ทาได้ครบ
มากกว่า 3 ใน 4 แต่ยัง
ครึ่ง)

ไม่ครบ)

ทั้งหมด)

