มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ นางสาวกฤตยาภรณ์ กาติ๊บ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ระดับ ชานาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานในหน้าที่รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลาดับที่ ๒
งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาแหน่งครู
งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
งานการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขต
พื้นที่การศึกษา
6. งานการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
7. งานการสอบคัดเลือกบุคคลและการดัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ ครูพัฒนาท้องถิ่น เพชรในตม โครงการนักศึกษาทุนและ
กรณีพิเศษมีเหตุจาเป็น
8. งานการแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการประเมิน ความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
9. งานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานราชการ, ครูพี่!ลี้ยงเด็กพิการ
ครูคลังสมอง, ครูวิกฤต
11. งานการกรอกข้อมูลโปรแกรม p- Obec (การย้าย, การช่วยราชการ, การบรรจุและแต่งตัง้ )
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิชัย เทพกอม และนางอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์
13. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาแหน่งครู
ที่
1

2
3
4
5

6

7

8

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ตรวจสอบตาแหน่งว่าง ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน พร้อมข้อมูลอัตรากาลัง
และสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการและขาดแคลน
ของแต่ละสถานศึกษา
ตรวจสอบปฏิทินการยื่นคาร้องขอย้ายและประชาสัมพันธ์
การยื่นคาร้องขอย้ายประจาปีตามปฏิทินที่ สพฐ.กาหนด
เสนอขออนุมัติเป็นหลักการในการส่งคาร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครูทปี่ ระสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อ กศจ.พะเยา
รวบรวมคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอนในสังกัด
ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูที่ยื่นคาร้องขอย้าย
หากมีคุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดแล้วแยก
ประเภท
คาร้องขอย้าย มีย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาและย้าย
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
จัดส่งคาร้องขอย้ายเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อม
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาของข้าราชการครูที่มี
ความประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ปฏิทินที่ สพฐ.กาหนด
จัดทาบัญชีรายละเอียดข้าราชการครูที่ยื่นคาร้องขอย้าย
ภายในเขตพื้นที่และที่ขอย้ายมาจากต่างเขตพื้นทีส่ ่งให้
สถานศึกษาเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่รับย้าย แล้วให้จัดส่งบัญชีรายละเอียด
ดังกล่าวคืน สพป.พะเยา เขต 2 ตามที่กาหนด
เสนอแต่งตัง้ คณะทางานจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถเพื่อประเมินตามตัวชี้วัดการย้าย
ข้าราชการครูสายงานการสอนตามที่ สพฐ.กาหนดทั้ง
กรณีปกติและกรณีพิเศษทุกราย เชิญคณะทางานประชุม
และจัดทาระเบียบวาระการประชุมพร้อมบัญชี
รายละเอียดผู้ที่ยื่นคาร้องขอย้ายทุกราย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดาเนินการก่อนแจ้งปฏิทินและตัวชี้วัด

-ดาเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดและสพป.อื่น ก่อน
ปฏิทินการย้ายล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน
-ดาเนินการภายใน 1 วัน
-ดาเนินการภายใน 1 วัน
-ดาเนินการภายใน 3 วัน

-ดาเนินการภายใน 3 วัน

-ดาเนินการภายใน 3 วัน

-ดาเนินการภายใน 10 วัน

ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
9 เสนอแต่งตัง้ คณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัด เชิญคณะทางาน
ประชุมและจัดทาระเบียบวาระการประชุมพร้อม
รายละเอียดข้อมูลผู้ขอย้าย
10 ทุกราย
เสนอแต่งตัง้ คณะทางานจากประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อ
จัดทารายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ตามตาแหน่งว่าง เชิญ
11 ประชุมและจัดทาระเบียบวาระการประชุม
จัดส่งข้อมูลรายละเอียดให้สานักงานศึกษาธิการจังหวด
พะเยาเพือ่ เสนอขออนุมัติย้ายข้าราชการครู และจัดทา
วาระประชุมเรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอนตามตาแหน่งว่าง เสนอขอ
12 ความเห็นชอบอกศจ.พะเยา เพื่อเสนอขออนุมัติ ต่อ กศจ.
พะเยา ต่อไป
เมื่อ กศจ.พะเยาอนุมัติย้ายแล้ว จัดส่งข้อมูลรายละเอียด
13 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพือ่ จัดทาคาสั่งย้าย
ข้าราชการครูสายงานการสอน
กรณีภายในเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดส่งคาสัง่ ย้าย
แจ้งให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งย้าย
เพื่อแจ้งข้าราชการครูดังกล่าวทราบพร้อมแจ้งส่งตัวไปรับ
ตาแหน่งใหม่แล้วรายงานให้สพป.พะเยา เขต 2 ทราบ
แจ้งโรงเรียนทีร่ ับย้าย ส่งคาสัง่ ย้ายไปต้นสังกัดของ
ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูดังกล่าวทราบและ
มอบหมายงานในหน้าที่แล้วส่งตัวมารับตาแหน่งใหม่ที่
14 ได้รับแต่งตั้งย้ายสังกัดสพป.พะเยา เขต 2และแจ้งทุก
กลุ่มงานทราบเพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
15 ส่งตัวข้าราชการครูที่ย้ายมาจากต่างเขตไปรายงานตัวที่
โรงเรียนรับย้ายในสังกัด
สรุปการรับตัว-ส่งตัว ข้าราชการครูย้ายให้ผู้บงั คับบัญชา
ทราบและจัดเก็บคาสั่งย้ายพร้อมสรุปผลการย้ายให้
เรียบร้อย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดาเนินการภายใน 5 วัน

-ดาเนินการภายใน 5 วัน

-ดาเนินการภายใน 2 วัน

-ดาเนินการภายใน 3 วัน
-ดาเนินการภายใน 3 วัน

-ดาเนินการภายใน 1 เดือน
-ดาเนินการภายใน 2 วัน

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 รับคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ -ดาเนินการภายใน 3 วัน
ศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัด ตรวจสอบ
คุณสมบัติของข้าราชการครูที่ยื่นคาร้องขอย้าย หากมี
คุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด เสนอผอ.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชาขอความ
เห็นชอบ เพื่อส่งคาร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาไปสพป.ปลายทาง
2 เมื่อ กศจ.ปลายทาง พิจารณาอนุมัตริ ับย้ายและมีคาสัง่
-ดาเนินการภายใน 2 วัน
แต่งตั้งให้ย้ายแล้ว จัดส่งคาสัง่ มาให้สพป.พะเยา เขต 2
สาเนาคาสัง่ แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ขอย้ายทราบมอบหมายหน้าที่ให้
เรียบร้อย และแจ้งทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อจะได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บคาสัง่ ย้ายพร้อม
สรุปผลการย้ายให้เรียบร้อยแล้วเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
3 ส่งตัวไปรายงานตัวที่ สพป.รับย้าย
-ดาเนินการภายใน 1 วัน

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีภายในเขตพื้นที่การศึกษา)
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 รับคาร้องขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัด
ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล เหตุผลความจาเป็นตามแนว
ปฏิบัติที่ สพฐ.กาหนด โรงเรียนทีม่ ีความประสงค์ขอไป
ช่วยราชการต้องเป็นโรงเรียนทีม่ ีอัตรากลังข้าราชการครู
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด นาเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบ อกศจ.พะเยา และ กศจ.พะเยา ให้
2 ข้าราชการครูไปช่วยราชการ
3 จัดทาวาระการประชุมเสนอ อกศจ.พะเยา
เมื่อ กศจ.พะเยาให้ความเห็นชอบแล้ว จัดทาหนังสือแจ้ง
โรงเรียนต้นสังกัดแจ้งข้าราชการครูที่ขอช่วยราชการ
ทราบมอบหมายงานให้เรียบร้อยแล้วส่งตัวไปรายงานตัว
ที่โรงเรียนขอไปช่วยราชการและโรงเรียนที่ข้าราชการครู
ขอมาช่วยราชการทราบ หากส่งตัว-รับตัวแล้วรายงาน
4 สพป.พะเยา
เขต 2 ทราบด้วย
กรอกรายละเอียดในทะเบียนคุมข้าราชการครูช่วย
ราชการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดาเนินการภายใน 1 วันนับจากวันที่ได้รับคาร้องฯ

-ดาเนินการภายใน 1 วัน
-ดาเนินการภายใน 1 วัน

-ดาเนินการภายใน 1 วัน

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา)
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 รับคาร้องขอช่วยราชการไปต่างเขตพื้นทีก่ ารศึกษาของ -ดาเนินการภายใน 1 วันนับจากวันที่ได้รับคาร้องฯ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
สถานศึกษาในสังกัด ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล เหตุผล
ความจาเป็นตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กาหนด ความเห็น
ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เสนอผู้บงั คับบัญชาเพื่อพิจารณาให้เสนอคาร้องพร้อม
เอกสารหลักฐานไป สพฐ.เพื่อพิจารณาอนุญาต
3 เมื่อ สพฐ.อนุญาตแล้วแจ้งให้สถานศึกษาแจ้งข้าราชการ -ดาเนินการภายใน 1 วัน
ครูทราบ มอบหมายงานให้เรียบร้อยแล้วส่งตัวพร้อมบัญชี
แสดงวันลามารายงานตัวที่ สพป.พะเยา เขต 2 เพื่อจะได้
ส่งตัวไปช่วยราชการทีส่ พป.ทีส่ พฐ.อนุญาต
4 กรอกรายละเอียดในทะเบียนคุมข้าราชการครูช่วย
-ดาเนินการภายใน 1 วัน
ราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

