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      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

    แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

 

ต าแหน่งเลขที ่กจ1012   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือต าแหน่งในการบรหิารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ช่ือสายงาน       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประเภท/ระดบั  วิชาการ/ช านาญการพิเศษ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ช่ือส่วนงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ที่ยากมากในกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
1. ช่ือด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 งานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรทีี่สนองภารกจิการขับเคลื่อนการปฏิรปู
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มี
เอกภาพ 

ระดับความส าเรจ็ของการจัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินท่ี 1 
ระดับ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนของแผนที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 
ระดับ 2  ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนของแผนที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 100 
ระดับ 3 จัดท าบันทึกรายงานผลการประชุม และ
ปรับแก้ไขแล้วเสร็จ 10 วันท าการ ภายหลงัเสรจ็สิ้นการ
ประชุม 
ระดับ 4  จัดท าบันทึกรายงานการประชุมและปรับแก้
ไขแล้วเสรจ็น าเสนอผู้บริหารภายใน 7 วันท าการ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
ระดับ 5 จัดท าบันทึกรายงานผลการประชุมและ
ปรับแก้ไขแล้วเสร็จน าเสนผูบ้รหิารภายใน 5 วันท าการ 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – หนังสือเชิญประชุม/วาระ
การประชุม /เอกสารประกอบการประชุม และรายงาน
การประชุมทีเ่ผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
https://www.kanpeo.go.th/ 

2 การจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  
ระดับองค์กรลงสูร่ะดับบุคคล ตามแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ่ม
บรหิารงานบุคคลทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ร้อยละของรายละเอียดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับ
บุคคล ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) ของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ตาม
กรอบระยะเวลาและแผนท่ีก าหนดไว้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 จัดท าแผนการถ่ายทอดและกรอบการจัดท า
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ระดับ 2 จัดประชุมช้ีแจงกรอบการจัดท าตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย  
ระดับ 3 จัดประชุมเจรจาตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 จัดท าค ารบัรองและให้มกีารลงนามค ารับรองฯ 
พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ  
ระดับ 5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – แบบบรรยายลกัษณะงาน 
(Job Description) กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

3 ด าเนินการจัดท าแผนคุณภาพชีวิตเป็นแผนประจ าปี 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร โดยแผนจะประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้ที่
รับผิดชอบ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินท่ี 1 
ระดับ 1 ยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วน
ราชการ โดยน าข้อมลูการด าเนินงานของปีทีผ่่านมา 
ปัจจัยที่มผีลตอ่คุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมถงึความ
ต้องการของบุคลากรมาประกอบการจัดท าแผน 
ระดับ 2  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการผ่าน
ความเห็นชอบจากฝ่ายบรหิารภายในเดอืนตุลาคม 
ระดับ 3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด (รอบ 6 
เดือนแรก) 
ระดับ 4  ติดตามประเมินผลการด าเนินการรอบ 6 
เดือนแรก 
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบรหิาร 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
 
รอบการประเมินท่ี 2 
ระดับ 1 ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด (รอบ 6 
เดือนหลัง) 
ระดับ 2 ติดตามประเมินผลการด าเนินการรอบ 6 
เดือนหลัง  
ระดับ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 
เดือน 
ระดับ 4  รางานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
ระดับ 5  ยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วน
ราชการของปีถัดไป 
  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร ประจ าปี 2562  

4 จัดท าแผนพฒันาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรทีี่มีความเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์
หลักขององค์กรและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ โดยการวิเคราะหป์ัจจัยส าคัญด้าน
บุคลากร เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการพฒันา
บุคลากรในบริบทขององค์กร 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินท่ี 1 
ระดับ 1 ตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา ทบทวนและวาง
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2  ร่างแผนพฒันาบุคลากรเสนอผ่านความ
เห็นชอบของผ่ายบรหิาร 
ระดับ 3 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
ระดับ 4  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละ 70 
ระดับ 5 มีการด าเนนการตามแผนพฒันาบุคลากร รอ้ย
ละ 100 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ.2562  

5 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการทีม่ีต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
 
 
 

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  : แบบสอบถามความพึง
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
พอใจในการรับบรกิาร  

6 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพื่อระบุ ถึงสาเหตุของปญัหา และ
อุปสรรค  เพื่อระบุถึงที่มาของปญัหา หรือ ใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพื่อใหท้ราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลยทุธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมสี่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึง่ระบุถึงกจิกรรม 
โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือมีส่วนร่วมในการลงมอืปฏิบัตเิพื่อให้ 
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่
ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมสี่วน
ร่วมในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมี
ส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตาม
แผนงานว่าเกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพือ่น าไปสู่
การปรับปรงุแก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรปุผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการด้านการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้าง 
อัตราก าลงั แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก การพิจารณา
ความดี ความชอบ การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม เพื่อให้การบรหิารทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

ร้อยละของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินท่ี 1 
ระดับ 1 เกินร้อยละ 9 ข้ึนไป 
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 9 
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 7 
ระดับ 4  ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 3 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การพฒันาระบบงาน หรือ
กระบวนงานด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือ
การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบทีก่ าหนด รวมเร็ว ทันเวลา ค านึงถึงความ
เหมาะสม คุ้มค่าของการใช้จ่าย ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ับบรกิาร 

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล (Work Manual)(ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละ 100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 
3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ประสานงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
กาญจนบุรี เพือ่สนบัสนุนให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 
คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 
คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 
คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 
คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 
คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :     แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการรับบริการ  

2 การจัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองงานด้านการบรรจุ 
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การ
ก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสทิธิประโยชน์ต่างๆ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรอง เพื่อเสนอให้
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุีแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
น าเสนอคณะอนกุรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี
ที่สนองภารกจิการขับเคลือ่นการปฏิรปูการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มเีอกภาพ 

ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – หนังสือเชิญประชุม/
วาระการประชุม /เอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานการประชุมคณะอนกุรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 
4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ให้บรกิาร ตอบปัญหา และช้ีแจงแก่หน่วยงานราชการ 
บุคลากร เกี่ยวกับแนวทาง หลกัเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ใหเ้กิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถพฒันาแนวการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรปุความพึง
พอใจ 

2 จัดประกาศ แนวปฏิบัติ เช่น การรบั-โอนข้าราชการ 
การคัดเลือกบุคคลเข้ารบัการราชการ  การสอบแข่งขัน 
การย้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ให้แก่
ผู้รบับริการ รวมถึงผูส้นใจให้ทราบได้อย่างทันท่วงที ท า
ให้ระบบงานการบรหิารทรัพยากรบุคคลมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ร้อยละของจ านวนข้อมูลประกาศ แนวปฏิบัติ 
และเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด ์
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  ประกาศ ค าสั่ง และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
https://www.kanpeo.go.th/ 
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ส่วนท่ี 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
ระดับการศึกษา  

วุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษา 

ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ี
ค.บ. (ศิลปศึกษา) 2529 วิทยาลัยครูนครปฐม 
 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
     
ต าแหน่ง                                             สังกัด                                                     พ.ศ. 
ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มบรหิารงานบุคคล                                           2561 
         ศธจ.กาญจนบรุ ี
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มบรหิารงานบุคคล                2553 
   สพป.กจ.1    
นักทรัพยากรบุคคล 8 ว กลุ่มบรหิารงานบุคคล   2552 
   สพท.กจ.1    
นักทรัพยากรบุคคล 7 ว ฝ่ายพัฒนาบุคคล   2544 
   สปจ.กาญจนบรุ ี    
นักทรัพยากรบุคคล 6 ว ฝ่ายพัฒนาบุคคล   2541 
   สปจ.กาญจนบรุ ี   
นักทรัพยากรบุคคล 5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล   2538 
   สปจ.กาญจนบรุ ี   
นักทรัพยากรบุคคล 4 ฝ่ายพัฒนาบุคคล   2536 
   สปจ.กาญจนบรุ ี   
นักทรัพยากรบุคคล 3 ฝ่ายพัฒนาบุคคล   2536 
   สปจ.กาญจนบรุ ี   
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ส่วนท่ี 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
 
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิาน  ระดับที่ตอ้งการ 3 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับที่ตอ้งการ 3  

 

ทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับที่ตอ้งการ 2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     ระดับที่ตอ้งการ 2 
3. ทักษะการค านวณ     ระดับที่ตอ้งการ 2 
4. ทักษะการจัดการข้อมลู     ระดับที่ตอ้งการ 2 

 

สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ      ระดับที่ตอ้งการ 3 
2. การบริการที่ด ี      ระดับที่ตอ้งการ 3 
3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   ระดับที่ตอ้งการ 3 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ระดับที่ตอ้งการ 3 
5. การท างานเป็นทีม     ระดับที่ตอ้งการ 3 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพีเ่ป็นน้อง   ระดับที่ตอ้งการ 3 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. การคิดวิเคราะห ์      ระดับที่ตอ้งการ 3 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  ระดับที่ตอ้งการ 3 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน     ระดับที่ตอ้งการ 3  
4. การสบืเสาะหาข้อมูล     ระดับที่ตอ้งการ 3 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น     ระดับที่ตอ้งการ 3 
6. การมองภาพองค์รวม     ระดับที่ตอ้งการ 3 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   ระดับที่ตอ้งการ 3  

 

ส่วนท่ี 6 การลงนาม 
 
(ลงช่ือ)            ปิยนาถ สืบเนียม                                (ลงช่ือ) 
                (นางสาวปิยนาถ สืบเนียม)                                        (นายโอภาส  ต้นทอง) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
                วันที่   1    เมษายน  2562                                   วันที่    1   เมษายน  2562    



1 
 

                      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

                   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

       ต าแหน่งเลขที่ กจ1016   
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือต าแหน่งในการบรหิารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ช่ือสายงาน       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประเภท/ระดบั  วิชาการ/ช านาญการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ช่ือส่วนงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ที่ยากมากในกลุ่มการบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบพยานหลักฐาน ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
วินัยข้าราชการ การร้องเรียน/ร้องทุกข์ การอุทธรณ์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านวินัยเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแล้วเสร็จตามเวลาและแผนงานที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การ
อุทธรณ์ ตลอดจนการตรวจสอบพยานหลักฐาน  ท่ี
สามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับเรื่อง (ไม่เกิน 7 
วันท าการ) 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 2 วันข้ึนไป 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 1-2 วัน 
ระดับ 3 แล้วเสรจ็ตามก าหนด   
ระดับ 4 แล้วเสรจ็ตามก าหนด ต้องปรับปรบัแก้ไข
เล็กนอ้ยที่ไม่ใช่สาระส าคัญ   
ระดับ 5 แล้วเสรจ็ตามก าหนดครบถ้วนสมบรูณ์ โดยไม่
มีการแก้ไข 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรปุผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์, การอุทธรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รอบ 6 เดือน  
 

2 การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของการพิจารณาจากการตรวจสอบ
ความถูกต้องของส านวนการสอบสวนเพื่อให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัย
และสั่งการที่สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและแล้วเสร็จ 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
 ภายใน 60 วันท าการ ตามกฎ ก.ค.ศ.นับจากวันที่ได้รับหนังสือ 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 5 วันข้ึนไป 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนด 3 วัน 
ระดับ 3 แล้วเสรจ็ตามก าหนด   
ระดับ 4 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 3 วัน  
ระดับ 5 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 5 วัน 
  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรปุผลการพิจารณาเรื่อง
วินัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน  
 
 

3 ศึกษาค้นคว้าทางเว็บไซด์และติดตามเทคโนโลยี องค์
ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวินัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

ร้อยละของการศึกษาติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1  จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
ระดับ 2 จ านวน  2 ครั้ง ต่อปี 
ระดับ 3  จ านวน 3 ครั้ง ต่อปี 
ระดับ 4  จ านวน 4 ครั้ง ต่อปี 
ระดับ 5  จ านวน 5 ครั้ง ต่อปี 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ – วุฒิบัตร/ ประกาศฯ หรอื
เอกสารอื่นใดที่แสดงถึงการเข้ารับการศึกษาอบรมและ
ศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 
 

4 การด าเนินงานทางปกครอง การออกค าสัง่ทาง
ปกครอง การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครอง   และการ
พิจารณาด า เนินการตามมาตรการทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทาง ปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙  และกฎหมายอื่น    
 
 

ร้อยละความส าเร็จของการการด าเนินงานทาง
ปกครอง การออกค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครอง   และการพิจารณาด า เนินการตาม
มาตรการทางปกครอง ตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  และกฎหมายอื่น  
ที่สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและแล้วเสร็จ 
ภายในก าหนดระยะเวลา นับจากวันที่ได้รับหนังสือ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกินกว่า 2 วันข้ึนไป 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนด 1 วัน 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
ระดับ 3 แล้วเสรจ็ตามก าหนด   
ระดับ 4 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 1 วัน  
ระดับ 5 ระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าก าหนด 2 วัน 
  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลในคดีปกครอง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน  
 
 

5 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการทีม่ีต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
 
 
 

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  : แบบสอบถามความพึง
พอใจในการรับบรกิาร  

6 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพื่อระบุ ถึงสาเหตุของปญัหา และ
อุปสรรค  เพื่อระบุถึงที่มาของปญัหา หรือ ใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพื่อใหท้ราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลยทุธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมสี่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึง่ระบุถึงกจิกรรม 
โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือมีส่วนร่วมในการลงมอืปฏิบัตเิพื่อให้ 
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่
ก าหนด  
ระดบั 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมสี่วน
ร่วมในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือ
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมนิผลสิง่ที่ด าเนินการ
ตามแผนงานว่าเกิดผลส าเรจ็มาก/น้อยเพียงใด เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรปุผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการด้านการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้าง 
อัตราก าลงั แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก การพิจารณา
ความดี ความชอบ การพัฒนาบุคลากร การ
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพือ่ให้การ
บรหิารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
และเป็นธรรม 

ร้อยละของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินท่ี 1 
ระดับ 1 เกินร้อยละ 9 ข้ึนไป 
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 9 
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 7 
ระดับ 4  ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 3 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การพฒันาระบบงาน หรือ
กระบวนงานด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือ
การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบทีก่ าหนด รวมเร็ว ทันเวลา ค านึงถึงความ
เหมาะสม คุ้มค่าของการใช้จ่าย ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ับบรกิาร 

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(Work Manual)(ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละ 100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 
 
 
 
 
 



5 
 

3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ประสานงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพือ่สนบัสนุนให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :     แบบสอบถามความพงึ
พอใจในการรับบรกิาร  

2 การจัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองงานด้านการ
บรรจุ การแตง่ตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทาง
วินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรทีี่สนองภารกจิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มเีอกภาพ 

ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรอง เพื่อเสนอให้
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุีแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – หนังสือเชิญประชุม/วาระ
การประชุม /เอกสารประกอบการประชุม และรายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด
กาญจนบุร ี

4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ให้บรกิาร ตอบปัญหา และช้ีแจงแก่หน่วยงาน
ราชการ บุคลากร เกี่ยวกบัแนวทาง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถ
พัฒนาแนวการบรหิารทรัพยากรบุคคลได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรปุความพึงพอใจ 
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
2 จัดประกาศ แนวปฏิบัติ เช่น การรบั-โอนข้าราชการ 

การคัดเลือกบุคคลเข้ารบัการราชการ  การ
สอบแข่งขัน การย้าย เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ให้แกผู่้รบับริการ รวมถึงผู้สนใจให้
ทราบได้อย่างทันท่วงที ท าให้ระบบงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละของจ านวนข้อมูลประกาศ แนวปฏิบัติ และ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  ประกาศ ค าสั่ง และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารทรพัยากรบุคคล
ที่เผยแพร่ทางเว็บไซด์ https://www.kanpeo.go.th/ 

ส่วนท่ี 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
-  รัฐศาสตร์บัณฑิต,นิติศาสตร์บัณฑิต 
 

4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
        -  ประสบการ์ในงานด้านบริหารงานบุคคล หรอืงานอืน่ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 - การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 - เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 - ท าสรุปข้อเท็จจริงในคดีศาลปกครอง เพื่อเป็นค าให้การในการด าเนินการคดีปกครอง 
 - ประสานพนักงานอัยการในการแก้ต่างคดีและประสานงานในการด าเนินคดีในการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัถูกฟ้อง
ด าเนิน  
             คดีอาญาศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ 
 - การตรวจส านวนการด าเนินการทางวินัยข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดท าวาระด้านวินัย 
เตรียมเอกสารหลกัฐาน ข้อมูลระเบียบข้อกฎหมายน าเสนอ กศจ.พจิารณา และออกค าสั่งลงโทษต่อไป 
 -ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนและผูป้กครองที่โทร
มาปรกึษาและเดินทางมาด้วยตนเอง 
ส่วนท่ี 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
 

ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิาน ระดับที่ตอ้งการ 2 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที่ตอ้งการ 2  

ทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
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1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับที่ตอ้งการ 2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    ระดับที่ตอ้งการ 2 
3. ทักษะการค านวณ    ระดับที่ตอ้งการ 2 
4. ทักษะการจัดการข้อมลู    ระดับที่ตอ้งการ 2 

สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ     ระดับที่ตอ้งการ 2 
2. การบริการที่ด ี     ระดับที่ตอ้งการ 2 
3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ระดับที่ตอ้งการ 2 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ตอ้งการ 2 
5. การท างานเป็นทีม    ระดับที่ตอ้งการ 2 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพีเ่ป็นน้อง  ระดับที่ตอ้งการ 2 

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห ์     ระดับที่ตอ้งการ 2 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับที่ตอ้งการ 2 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    ระดับที่ตอ้งการ 2  
4. การสบืเสาะหาข้อมูล    ระดับที่ตอ้งการ 2 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น    ระดับที่ตอ้งการ 2 
6. การมองภาพองค์รวม    ระดับที่ตอ้งการ 2 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  ระดับที่ตอ้งการ 2  

ส่วนท่ี 6 การลงนาม 
 

(ลงช่ือ)          อังกูร จินจารักษ์                                          (ลงช่ือ)  
              (นายอังกูร  จินจารักษ์)                                                  (นายโอภาส  ต้นทอง) 
     ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                    ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
            วันที่   1  เมษายน   2562                                           วันที่   1  เมษายน   2562    
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     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

     แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

 
 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป                                                                                   ต าแหน่งเลขที่ กจ1015 
ช่ือต าแหน่งในการบรหิารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ช่ือสายงาน       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประเภท/ระดบั  วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ช่ือส่วนงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
การบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ในกลุ่มการบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ด าเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดท าตัวช้ีวัดในการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนด 
 
 
 

ร้อยละของการถูกทักท้วงหรือการร้องขอความ                               
เป็นธรรมจากผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
ระดับ 1 เกินร้อยละ 13 ข้ึนไป  
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 13  
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 10    
ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 7     
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 4    
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  หนังสือร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมในการพจิารณาการ
ย้าย 
 

2 ด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ระดับความส าเร็จของระยะเวลาในการด าเนินการ
ออกค าสั่งเกี่ยวกับการย้ายตามแผนการด าเนินการ   
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดและต่างจังหวัด 
เพื่อใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด  
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
ระดับ 1 ช้ากว่าก าหนด 7 – 10 วัน  
ระดับ 2 ช้ากว่าก าหนด 4 – 6 วัน  
ระดับ 3 ช้ากว่าก าหนด 1 – 3 วัน   
ระดับ 4 ตามปฏิทินที่ก าหนด  
ระดับ 5 เร็วกว่าก าหนด 1 – 5 วัน  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – ค าสั่งแต่งตั้ง 

3 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อนระดับ การ
เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย การโอน และการขอใช้
บัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสังกัด
ส่วนราชการอื่นเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบรูณ์และถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนด 

ร้อยละของการถูกทักท้วงให้มีการตรวจสอบแก้ไข               
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
ระดับ 1 เกินร้อยละ 13 ข้ึนไป  
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 13  
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 10    
ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 7     
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 4    
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  ค าสั่งแต่งตั้ง/ หนังสือทาง
ราชการ 
 

4 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาออก บรรจุกลับ ขอช่วย
ราชการ และแต่งตัง้ผูร้ักษาการในต าแหน่ง ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก
ต าแหน่ง  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
วิธีการ 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของระยะเวลาในการด าเนินการ
ออกค าสั่งตามแผนการด าเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ล่าช้ากว่าก าหนดเกิน 2 วันข้ึนไป 
ระดับ 2 ล่าช้ากว่าก าหนดเกิน 1-2 วัน 
ระดับ 3 แล้วเสรจ็ตามก าหนด 
ระดับ 4 แล้วเสรจ็ตามก าหนด ต้องปรับปรุงแก้ไข
เล็กนอ้ยที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 
ระดับ 5 แล้วเสรจ็ตามก าหนดครบถ้วนสมบรูณ์ โดยไม่
มีการแก้ไข 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง 

5 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการทีม่ีต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
 
 
 

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  : แบบสอบถามความพึง
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ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 
พอใจในการรับบรกิาร  

6 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพื่อระบุ ถึงสาเหตุของปญัหา และ
อุปสรรค เพือ่ระบุถึงทีม่าของปัญหา หรือ ใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพื่อใหท้ราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลยทุธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมสี่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึง่ระบุถึงกจิกรรม 
โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือมีส่วนร่วมในการลงมอืปฏิบัตเิพื่อให้ 
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่
ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมสี่วน
ร่วมในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมี
ส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตาม
แผนงานว่าเกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพือ่น าไปสู่
การปรับปรงุแก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรปุผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการด้านการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้าง 
อัตราก าลงั แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก การพิจารณา
ความดี ความชอบ การพัฒนาบุคลากร การ
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพือ่ให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และเป็น
ธรรม 

ร้อยละของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินท่ี 1 
ระดับ 1 เกินร้อยละ 9 ข้ึนไป 
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 9 
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 7 
ระดับ 4  ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 3 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การพฒันาระบบงาน หรือ
กระบวนงานด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือ
การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบทีก่ าหนด รวมเร็ว ทันเวลา ค านึงถึงความ
เหมาะสม คุ้มค่าของการใช้จ่าย ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ับบรกิาร 

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(Work Manual)(ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละ 100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ประสานงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพือ่สนบัสนุนให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 
คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :     แบบสอบถามความพงึ
พอใจในการรับบรกิาร  

2 การจัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองงานด้านการ
บรรจุ การแตง่ตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทาง
วินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรทีี่สนองภารกจิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มเีอกภาพ 

ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรอง เพื่อเสนอให้
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุีแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – หนังสือเชิญประชุม/วาระ
การประชุม /เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุร ี
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4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที ่ หน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก  ตัวช้ีวัด 

1 ให้บรกิาร ตอบปัญหา และช้ีแจงแก่หน่วยงานราชการ 
บุคลากร เกี่ยวกับแนวทาง หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเ้กิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถพัฒนาแนว
การบริหารทรัพยากรบุคคลได ้

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรปุความพึงพอใจ 

2 จัดประกาศ แนวปฏิบัติ เช่น การรบั-โอนข้าราชการ 
การคัดเลือกบุคคลเข้ารบัการราชการ  การ
สอบแข่งขัน การย้าย เพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ให้แกผู่้รบับริการ รวมถึงผู้สนใจให้
ทราบได้อย่างทันท่วงที ท าให้ระบบงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละของจ านวนข้อมูลประกาศ แนวปฏิบัติ และ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  ประกาศ ค าสั่ง และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากร
บุคคลที่เผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
https://www.kanpeo.go.th/ 

 
ส่วนท่ี 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  ระดับปริญญาตรี วุฒิ (กศ.บ.) การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
-  ระดับปริญญาโท วุฒิ (ศษ.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
         -  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
4.3 ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในงาน 
         -  ประสบการณ์ในงานด้านบริหารงานบุคคล หรอืงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 1. เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการพจิารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 3. เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดท าองค์ประกอบตัวช้ีวัดในการพิจารณาเปลี่ยนต าแหนง่ ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ส่วนท่ี 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน 

1. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัตงิาน ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับที่ตอ้งการ 1  

ทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    ระดับที่ตอ้งการ 1 
3. ทักษะการค านวณ    ระดับที่ตอ้งการ 1 
4. ทักษะการจัดการข้อมลู    ระดับที่ตอ้งการ 1 

สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ     ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. การบริการที่ด ี     ระดับที่ตอ้งการ 1 
3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ระดับที่ตอ้งการ 1 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ตอ้งการ 1 
5. การท างานเป็นทีม    ระดับที่ตอ้งการ 1 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพีเ่ป็นน้อง  ระดับที่ตอ้งการ 1 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห ์     ระดับที่ตอ้งการ 1 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับที่ตอ้งการ 1 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    ระดับที่ตอ้งการ 1  
4. การสบืเสาะหาข้อมูล    ระดับที่ตอ้งการ 1 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น    ระดับที่ตอ้งการ 1 
6. การมองภาพองค์รวม    ระดับที่ตอ้งการ 1 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  ระดับที่ตอ้งการ 1  

 
ส่วนท่ี 6 การลงนาม 

(ลงช่ือ)           นันทญาพร สุชาสันติ                    (ลงช่ือ)  
              (นางนันทญาพร    สุชาสันติ)                             (นายโอภาส   ต้นทอง) 
        ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        ต าแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
                 วันที่   1 เมษายน  2562                           วันที่   1  เมษายน  2562    



1 
 

 

         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

          แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

                                                                                                ต าแหน่งเลขที่ กจ1017   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ชื่อสายงาน       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประเภท/ระดับ  วิชาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ที่ยากมากในกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
 

1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการให้
ข้าราชการครูทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.3/ว 21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

ก าหนดเป็นระดับช้ันของความส าเร็จ  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
ระดับ 2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและผลการประเมิน 
ระดับ 3 รับค าขอและเอกสารค าขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ  
ระดับ 4 ตรวจสอบผลการประเมินและเอกสาร
หลักฐาน  ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคู่มือ
หลักเกณฑแ์ละวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ระดับ 5 จัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูล น าเสนอวาระ 
อกศจ. และกศจ. พิจารณา พร้อมออกค าสั่งแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะ 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1.แบบค าขอและเอกสารค าขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
2.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ผลการประเมินฯ 
3.ค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการให้
ข้าราชการครูทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
ทุกต าแหน่ง ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
 
 

ก าหนดเป็นระดับช้ันของความส าเร็จ  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 รับค าขอและเอกสารการขอมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอเข้าวาระ อกศจ. และ กศจ.  
ระดับ 3 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทุก
วิทยฐานะ ทุกต าแหน่ง  
ระดับ 4  เสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณาอนุมัติผล
การประเมิน 
ระดับ 5 ออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
และแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
2.ค าสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการให้
ข้าราชการครูทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
 

ก าหนดเป็นระดับช้ันของความส าเร็จ  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 รับค าขอและเอกสารหลักฐานจากส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ระดับ 2 ตรวจสอบหลักฐาน และคุณสมบัติผู้ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง  
ระดับ 3 จัดท าวาระและรายละเอียดข้อมูล เสนอ 
อกศจ.และ กศจ.พิจารณา 
ระดับ 4  ออกค าสั่งให้ได้รับเงินเดือน 
ระดับ 5 แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1.เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, 
2.ค าสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
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4 ระดับความส าเร็จการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 
 
 
 

ก าหนดเป็นระดับช้ันของความส าเร็จ  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ส านักงานศึกษาธิการรับเรื่องจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 2 ตรวจสอบว่าการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน  
ระดับ 3  น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผล
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงิน
งบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อ กศจ. 
 ระดับ 4  จัดท ารายละเอียดและเอกสารเพื่อให้ กศจ.
พิจารณา 
ระดับ 5 กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ออกค าสั่ง
เลื่อนเงินเดือน และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1.ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ 

5 ระดับความส าเร็จให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติกรได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
 

เป็นระดับชั้นของความส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ส านักงานศึกษาธิการรับเรื่องจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล จากการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เทียบเท่า ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และ
สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  
ระดับ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ระดับ 4  กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอรับการ
คัดเลือกเพ่ือให้ได้รับ พตก. 
ระดับ 5 ออกค าสั่งให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ผ่านการ
คัดเลือก ได้รับ พ.ต.ก. ในแต่ละระดับ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1.แบบค าขอ,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2.ค าสั่งฯ 
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6 ระดับความส าเร็จการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 

ก าหนดเป็นระดับช้ันของความส าเร็จ  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ส านักงานศึกษาธิการรับเรื่องจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 2 ตรวจสอบว่าการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ
การบริหารวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ระดับ 3  น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผล
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงิน
งบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อ อกศจ.
และกศจ. 
 ระดับ 4  จัดท ารายละเอียดและเอกสารเพื่อให้ กศจ.
ให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 5 กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ออกค าสั่ง
เลื่อนเงินเดือน และแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
1.ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ 

7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  : แบบสอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการ  
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8 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพ่ือระบุ ถึงสาเหตุของปัญหา และ
อุปสรรค  เพ่ือระบุถึงท่ีมาของปัญหา หรือ ใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลยุทธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพ่ือไปสู่
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม 
โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ 
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามท่ี
ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วน
ร่วมในการจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือ
มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการ
ตามแผนงานว่าเกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในอนาคต 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรุปผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้าง 
อัตราก าลัง แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก การพิจารณา
ความดี ความชอบ การพัฒนาบุคลากร การ
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม 

ร้อยละของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินที่ 1 
ระดับ 1 เกินร้อยละ 9 ขึ้นไป 
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 9 
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 7 
ระดับ 4  ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 3 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การพัฒนาระบบงาน หรือ
กระบวนงานด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือ
การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบที่ก าหนด รวมเร็ว ทันเวลา ค านึงถึงความ
เหมาะสม คุ้มค่าของการใช้จ่าย ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(Work Manual)(ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละ 100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ประสานงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 
คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :     แบบสอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการ  

2 การจัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองงานด้านการ
บรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทาง
วินัย การก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีที่สนองภารกิจการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีเอกภาพ 

ร้อยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรอง เพ่ือเสนอให้
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – หนังสือเชิญประชุม/วาระ
การประชุม /เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
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4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ให้บริการ ตอบปัญหา และชี้แจงแก่หน่วยงาน
ราชการ บุคลากร เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถพัฒนา
แนวการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรุปความพึงพอใจ 

2 จัดประกาศ แนวปฏิบัติ เช่น การรับ-โอนข้าราชการ 
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการราชการ  การ
สอบแข่งขัน การย้าย เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึงผู้สนใจให้
ทราบได้อย่างทันท่วงที ท าให้ระบบงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละของจ านวนข้อมูลประกาศ แนวปฏิบัติ และ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  ประกาศ ค าสั่ง และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เผยแพร่ทางเว็บไซด์ https://www.kanpeo.go.th/ 

 
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด ; 
ระดับการศึกษา  
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง กรุงเทพฯ 
-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
        -  ประสบการณ์ในงานด้านบริหารงานบุคคล หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 -  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกต าแหน่ง  
 -  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 -  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
 

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
- อบรมเรื่องเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศธจ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

โดย ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- ประชุมแนวปฏิบัติในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด 

สพฐ.พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส านักงาน ก.ค.ศ. 
- ประชุมการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับท่ีต้องการ 2  

 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ทักษะการค านวณ     ระดับท่ีต้องการ 2 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 2 

 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. การบริการที่ดี      ระดับท่ีต้องการ 2 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   ระดับท่ีต้องการ 2 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ระดับท่ีต้องการ 2 
5. การท างานเป็นทีม     ระดับท่ีต้องการ 2 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง   ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน     ระดับท่ีต้องการ 2  
4. การสืบเสาะหาข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 2 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน     ระดับท่ีต้องการ 2 
6. การมองภาพองค์รวม     ระดับท่ีต้องการ 2 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   ระดับท่ีต้องการ 2  
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ส่วนที่ 6 การลงนาม 

(ลงชื่อ)        ศรัณย์ยมล จินจารักษ์                   (ลงชื่อ)  
          (นางสาวศรัณย์ยมล จนิจารักษ์)                           (นายโอภาส  ต้นทอง) 
     ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       ต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
               วันที่    1  เมษายน  2562                           วันที่   1   เมษายน   2562    
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       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

     แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

 
 

ต าแหน่งเลขที่ กจ1014  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ชื่อสายงาน       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประเภท/ระดับ  วิชาการ/ปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย ในกลุ่มการบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคล         
มีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 การด าเนินงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการงานสอบแข่งขัน                
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  เท่ากับ 1 
คะแนน 
2. ด าเนินการจัดท าข้อมูลและรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เช่น ข้อมูลต าแหน่งว่าง            
เพ่ือใช้ในการสอบแข่งขัน ประกาศรับสมัครสอบฯ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ด าเนินการประกาศรับสมัคร,รับสมัคร,ประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบ,ด าเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข,ประกาศรายชื่อ            
ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค,ด าเนินการสอบ ภาค ค,ประกาศผล          
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
การสอบแข่งขัน เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้ง และส่งตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ต้นสังกัด  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ทุกเขต และส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
     1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน             
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารแนบ
หมายเลข 1 
     2. หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา                           
ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 
หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู เอกสารแนบ
หมายเลข 2 
     3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
เรื่อง การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 เอกสารแนบหมายเลข 3 
     4. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2561 เอกสารแนบหมายเลข 4 
     5. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                  
ที่ 354/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 เอกสาร
แนบหมายเลข 5 
     6. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                      
ที ่355/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน              
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 
เอกสารแนบหมายเลข 6 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 
  7. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                     
ที่ 403/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (สนามสอบ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
เอกสารแนบหมายเลข 7 
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       8. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                     
ที่ 404/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (สนามสอบ
โรงเรียนวิสุทธรังษี) เอกสารแนบหมายเลข 8 
     9. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                    
ที่ 405/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (สนามสอบ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์) เอกสารแนบหมายเลข 9 
     10. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                   
ที่ 422/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบแข่งขัน                
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) 
เอกสารแนบหมายเลข 10 
     11. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                   
ที่ 423/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง               
และวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ              
และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 
เอกสารแนบหมายเลข 11 
     12. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                   
ที่ 424/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาคะแนนภาค ค ความเหมาะสม           
กับต าแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขัน             
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 
เอกสารแนบหมายเลข 12 
 
     13. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                   
ที่ 425/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า ต2ข (ภาค ค) ความเหมาะสม                   
กับต าแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขัน                
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 
เอกสารแนบหมายเลข 13 
     14. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล               
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2 การด าเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการคัดเลือกบุคคล          
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ           
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 
เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ด าเนินการจัดท าข้อมูลและรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เช่น ข้อมูลต าแหน่งว่าง             
เพ่ือใช้ในการคัดเลือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ด าเนินการประกาศรับสมัคร,รับสมัคร,ประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบ,ด าเนินการสอบ ภาค ก,ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน                
การคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข  
และ ภาค ค,ประเมินภาค ข ความเหมาะสม                    
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ตัวชี้วัดที่ 1 - 12) และประเมิน 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ประเมินวิสัยทัศน์             
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา),ด าเนินการสอบ ภาค ค,
ประกาศผลการคัดเลือก เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ด าเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว              
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ในระยะเวลา 1 ปี ส่งตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต้นสังกัด เท่ากับ 4คะแนน 
5. ส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ทุกเขต และส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน 7 วัน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
     1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก               
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน เอกสารแนบหมายเลข 21 
     2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 
19 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่ง               
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เอกสารแนบหมายเลข 22 
     3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 
19 ธันวาคม 2561 เรื่องการแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
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3 การด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้ม 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่าง
เข้ม 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์เก่ียวกับงานเตรียมความพร้อมพัฒนา          
อย่างเข้ม  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. น าข้อมูลผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบ 2 ปี            
ทั้ง 8 ครั้ง และเมื่อครบ 2 ปี 4 ครั้ง จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ด าเนินการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู เท่ากับ 3 
คะแนน 
4. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม             
และพัฒนาอย่างเข้ม เพ่ือท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษา 
สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
เท่ากับ  4  คะแนน 
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง          
ของค าสั่งส่งค าสั่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เท่ากับ 
5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
     1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เอกสารแนบ
หมายเลข 41 
     2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 
25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย เอกสาร
แนบหมายเลข 42 
     3. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2562 เอกสารแนบหมายเลข 43 
     4. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                 
ที่ 694/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง             
ครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู เอกสารแนบหมายเลข 44 
     5. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                 
ที่ 152/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  เอกสารแนบหมายเลข 45 
     5. หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี             
ที่ ศธ 0258/ว 214 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง               
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู เอกสารแนบ
หมายเลข 46 
     6. หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            
ที่ ศธ 0258/ว 287 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง             
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู เอกสารแนบ
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4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา              
กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
     1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ เอกสาร
แนบหมายเลข 48 

5 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 มีส่วนร่วมในการหา ข้อมูล ตลอดจนแสดง                  
ความคิดเห็น เพ่ือระบุ ถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรค                
เพ่ือระบุถึงที่มาของปัญหา หรือ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ด าเนินการในระดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับ 3  ด าเนินการในระดับที่ 1+2 และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากลยุทธ์ หรือ วิธีการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ ดังกล่าว 
ระดับ 4  ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3 และมีส่วนร่วม ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติ งาน ซึ่งระบุถึงกิจกรรม โครงการ 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา และผลผลิต ที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา หรือมี
ส่วนร่วม        ในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ แผนปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนด  
ระดับ 5 ด าเนินการในระดับที่ 1+2+3+4 และมีส่วนร่วมใน
การจัดท ารายงานผลการศึกษา/ค ารับรอง หรือมีส่วนร่วมใน
การติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ด าเนินการตามแผนงานว่า
เกิดผลส าเร็จมาก/น้อยเพียงใด เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานในอนาคต 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง - สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ การ
วิเคราะห์โครงสร้าง อัตราก าลัง แต่งตั้ง โอน 
ย้าย ลาออก การพิจารณาความดี ความชอบ 
การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม เพ่ือให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม 

ร้อยละของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
รอบการประเมินที่ 1 
ระดับ 1 เกินร้อยละ 9 ขึ้นไป 
ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 9 
ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 7 
ระดับ 4  ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 3 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การพัฒนาระบบงาน 
หรือกระบวนงานด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การ
ก าหนดวิทยฐานะหรือการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบที่ก าหนด รวมเร็ว ทันเวลา ค านึงถึง
ความเหมาะสม คุ้มค่าของการใช้จ่าย 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(Work Manual)(ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 60 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 80 
ระดับ 4 ร้อยละ 90 
ระดับ 5 ร้อยละ 100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 
 
3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ประสานงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุน
ให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
1. ความพึงพอใจระดับ 6 คะแนน  เท่ากับ 1 คะแนน 
2. ความพึงพอใจระดับ 7 คะแนน  เท่ากับ 2 คะแนน 
3. ความพึงพอใจระดับ 8 คะแนน  เท่ากับ 3 คะแนน 
4. ความพึงพอใจระดับ 9 คะแนน  เท่ากับ 4 คะแนน 
5. ความพึงพอใจระดับ 10 คะแนน  เท่ากับ 5 คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : แบบสอบถามความพึงพอใจ          
ในการรับบริการ  
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2 การจัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองงาน          
ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย            
การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ
หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ                 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีที่สนองภารกิจการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีเอกภาพ 

รอ้ยละของจ านวนเรื่องที่กลั่นกรอง เพ่ือเสนอให้
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง – หนังสือเชิญประชุม/วาระการ
ประชุม /เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ให้บริการ ตอบปัญหา และชี้แจงแก่หน่วยงาน
ราชการ บุคลากร เกี่ยวกับแนวทาง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและสามารถพัฒนาแนวการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 85 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  แบบสรุปความพึงพอใจ 

2 จัดประกาศ แนวปฏิบัติ เช่น การรับ-โอน
ข้าราชการ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
การสอบแข่งขัน การย้าย เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึง
ผู้สนใจให้ทราบได้อย่างทันท่วงที ท าให้
ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ร้อยละของจ านวนข้อมูลประกาศ แนวปฏิบัติ และเอกสาร
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ระดับ 1 ร้อยละ 76-80 
ระดับ 2 ร้อยละ 81-85 
ระดับ 3 ร้อยละ 86-90 
ระดับ 4 ร้อยละ 91-95 
ระดับ 5 ร้อยละ 96-100 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง –  ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เผยแพร่
ทางเว็บไซด ์https://www.kanpeo.go.th/ 
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ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขา สถาบัน วัน เดือน ปี ที่ส าเร็จ 
ปริญญาตรี (รป.บ.) 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบรุ ี 31 กรกฎาคม 2551 

ปริญญาโท (ศษ.ม.) 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา ม.ปทุมธานี 23 มิถุนายน 2561 

ปริญญาเอก - - - - 
การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ม.ราชภัฏกาญจนบรุ ี 30 มีนาคม 2554 

  
4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 

             ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กลุ่มอ านวยการ สพป.พังงา 
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พังงา 
3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กจ.3 
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 
 

6 มกราคม – 9 มีนาคม 2557 
 

10 มีนาคม 2557 - 8 เมษายน 2558 
 

9 เมษายน 2558 - 4 มิถุนายน 2560 
 

5 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน 

2 เดือน 3 วัน 
 

1 ปี 29 วัน 
 

2 ปี 1 เดือน 26 วัน 
 

1 ปี 9 เดือน 

 
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 

1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ระดับท่ีต้องการ 1 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ระดับท่ีต้องการ 1  

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับท่ีต้องการ 1 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    ระดับท่ีต้องการ 1 
3. ทักษะการค านวณ    ระดับท่ีต้องการ 1 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล    ระดับท่ีต้องการ 1 

 



11 
 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับท่ีต้องการ 1 
2. การบริการที่ดี     ระดับท่ีต้องการ 1 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ระดับท่ีต้องการ 1 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ 1 
5. การท างานเป็นทีม    ระดับท่ีต้องการ 1 
6. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง  ระดับท่ีต้องการ 1 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. การคิดวิเคราะห์     ระดับท่ีต้องการ 1 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ 1 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    ระดับท่ีต้องการ 1  
4. การสืบเสาะหาข้อมูล    ระดับท่ีต้องการ 1 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน    ระดับท่ีต้องการ 1 
6. การมองภาพองค์รวม    ระดับท่ีต้องการ 1 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  ระดับท่ีต้องการ 1  

 
ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 
 

(ลงชื่อ)           สาวิณี  สุริยาวงษ์                    (ลงชื่อ)  
                (นางสาวสาวิณี   สุริยาวงษ์)                          (นายโอภาส  ต้นทอง) 
         ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       ต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกาญ๗นบุรี 
                 วันที่  1  เมษายน   2562                          วันที่   1  เมษายน  2562    


