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ค าน า  

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ

ประสานความเข้าใจให้คณะครูที่อยู่ในฝุายและบุคคลากรในโรงเรียน ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าชี้แจง 

ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน ของการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  

เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน   

ต่าง ๆ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคลของของโรงเรียนสบปราบ

พิทยาคม  เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 

  นางนงนุช  ชัยนันตา 

           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

             โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคล 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

******************************************************************** 

 

วิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ฝุายบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าบุคลากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สพฐ. 

 

พันธกิจ 

• ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 

• ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค 

• มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเปูาหมายและนโยบายของโรงเรียน 

• ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆแก่บุคลากร และหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การวางแผนอัตราก าลัง
และทะเบยีนประวัต ิ
-งานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
-งานประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-งานวินัยและการรักษา
วินัยบุคคล 
-งานสถิติ/ข้อมลู การมา
ปฏิบัติราชการ 
-งานเวร/ยาม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มธุรการ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

-งานสารบรรณ ธุรการ 
พัสด ุ

-งานส่งเสริมพัฒนาบคุลากร 
(ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/
สัมมนา) 
-งานจัดสวัสดิการครูและ
บุคลากร 
-งานการเลื่อนเงินเดือนและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
-งานการขอใบประกอบ
วิชาชีพ 

-งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-งานชมรมศิษย์เก่า/นักเรยีน
เก่า 
-งานชุมชนสัมพันธ์ 
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1. งานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

หน้าที ่ 

1) ก าหนดระเบียบ แนวนโยบายการท างานของงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในฝุายบุคคลให้

สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

 2)  เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านปกครองของหัวหน้าฝุายบุคคล 

 3) ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ช่วยแก้ปัญหา เพ่ือให้งานต่างๆ บรรลุผลอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

 4) ติดตามการด าเนินงานของฝุายเพื่อให้สนองนโยบายของโรงเรียน 

 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย  

 

2. งานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ 

หน้าที ่

งานสารบรรณ ธุรการ 

1)  ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
2)  จัดส านักงานให้เป็นศูนย์บริหารหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3)  ประชุม นิเทศ  หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4)  ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5)  ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6)  ให้ค าปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
7)  ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ /                                       
เพ่ือขออนุมัติแผนประจ าปี 
8) ดูแลความเรียบร้อยในส านักงาน 
9) จัดเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมในการประชุมและบันทึกการประชุม 
10) จัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มงานบริหารบุคคล 
11) จัดเก็บหนังสือราชการ  ส าเนาหนังสือน าส่งอย่างเป็นระบบ 
12) จัดท ารวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น แบบใบลา  บัญชีลงเวลา  
เบอร์โทรศัพท์ของบุคลากร ฯลฯ 
13) ตรวจสอบ  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ติดตาม  และประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย  เป็นระบบและรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
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งานพัสดุ 

1) ควบคุม  จัดท าบัญชี  ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ / อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารบุคคล 
2) จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ประจ าส านักงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใน
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
3) ดูแล  บ ารุงรักษาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่าง
เป็นปัจจุบัน 
4) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปูาหมายที่วางไว้ 
5) ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงาน / โครงการ  และรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปีการศึกษา  สนอรองฯ กลุ่มงานบริหารบุคคลและผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบ  เพื่อการ
พัฒนา / ปรับปรุงต่อไป 

 
3. งานวางแผนอัตราก าลังและทะเบียนประวัติ 

หน้าที ่

1) จัดท าทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันโดยในแฟูมควรประกอบด้วย  
กพ.7 ส าเนาค าสั่งบรรจุ ส าเนาสัญญาจ้าง ส าเนาค าสั่งจ้าง ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาบัตรข้าราชการ ส าเนาใยประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหาร ส าเนาบัตรอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ส าเนาบัตรแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้น
ตอบแทน  ส าเนาใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) ส าเนาใบทะเบียนหย่า(ถ้ามี) 
ส าเนาแบบสด.9(ถ้ามี) ส าเนาแบบสด.43(ถ้ามี) ส าเนาใบขับขี่(กรณีเป็นพนักงานขับรถ) 

2) จัดท าเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบสัญญาจ้างลูกจ้าง / 
ครูอัตราจ้าง  ทะเบียนคุมการขออนุญาตออกนอกสถานที่ ฯลฯ 

3) การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 
4) การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ กพ.7 
5) จัดส่งทะเบียนประวัติ กพ.7 ของข้าราชการครูที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 

หน้าที ่

1) วางแผนและอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีเพียงพอและเหมาะสม 
2) จัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน จัดท าเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดหน้าที่ และ

วิธีการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาร่วมกับฝุายบริหาร 
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 3) ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร การท าสัญญาจ้าง การบรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 4) การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ หรือเข้าท างานใหม่ 
 5) ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนระดับ การเพ่ิมวุฒิ การปรับวุฒิ 
 6) ด าเนินการเรื่องการโอน การย้าย การสับเปลี่ยนอัตรา 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งานประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หน้าที ่

1) ด าเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) จัดท าเอกสารแบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
3) ด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มี
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 
4) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งานวินัยและรักษาวินัยบุคคล 

หน้าที ่

1) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้ 
              1.1) กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
        1.2) กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
        1.3) การอุทธรณ์ 
        1.4) การร้องทุกข์ 

2) การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    2.1) ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
    2.2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
    2.3) สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ปูองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย
ตามควรแก่กรณี 

3) ดูแลการออกจากราชการ ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    3.1) การออกจากราชการ 
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    3.2) การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    3.3) การออกจากราชการไว้ก่อน 
    3.4) การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
        3.4.1 กรณีเจ็บปุวยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
        3.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
        3.4.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา  30  แห่ง
กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคที่ ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็น 
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณี เป็นบุคคลล้มละลาย 
        3.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสม 
    3.5) กรณีมีมลทินมัวหมอง 
    3.6) กรณีได้รับโทษจ าคุก โดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4) จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม อบรม แนะน าให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
เกี่ยวกับข้อวินัยข้าราชการ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานสถิติ / ข้อมูล การมาปฏิบัติราชการ 

หน้าที ่

1) รับและเสนอใบลา จัดท าสถิติวันลาหยุดราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาประจ า 

พร้อมเก็บหลักฐาน รวมทั้งสรุปและรายงานสถิติการลาประจ า 

 

8. งานเวร / ยาม 

หน้าที ่

1) จัดครูเวรประจ าวัน ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการมอบหมายงานเป็น

ลายลักษณ์อักษรและรายงานผู้บริหาร 
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2) จัดครูเวร และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการใน

วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. และกลางคืนทุกคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. 

     3) จัดเวรหน้าประตูโรงเรียนเพื่อรับนักเรียนในตอนเช้า และส่งนักเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน 

     4) นิเทศ ก ากับ ดูแล ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง

ประสานงานการไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

     5) จัดท าแบบฟอร์มการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และการ

ตรวจเวรพร้องทั้งสรุปรายงานผู้บริหารเป็นรายเดือนทุกเดือน 

     6) วางระบบการบริหารงานครูเวร โดยจัดระบบเตือนผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือ

ปูองกันการผิดพลาดและหลงลืม ถ้าผู้อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องบันทึกขออนุญาตต่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

     7) กับฝุายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องความปลอดภัย

ทั่วไป 

     8) ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานของครูเวร และรายงานผลการด าเนินงาน 

     9) ประสานงานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

9. งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

หน้าที ่

1) จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
2) วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ การ

แนะน าบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร 
  3) วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน
เฉพาะต าแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  4) จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมี
โอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
  5) จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน
ส่งเสริมการเปลี่ยนต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น 
  6) จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
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  7) ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 
  8) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการกระท าผิดทางวินัย 
  9) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
จัดท า สรุป รายงานชั่วโมงการประชุม/อบรม/สัมมนาของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
  10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. งานจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 

หน้าที ่

1) จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสวัสดิการโรงเรียน 
2) จัดท าระเบียบสวัสดิการโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3) ดูแลสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นโครงการสวัสดิการโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ของขวัญ

วันเกิด  ครูย้าย  ครูบรรจุใหม่ ครูเกษียณอายุ ครูเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
6) ด าเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนก าหนด 
7) ควบคุมการ รับ-จ่ายเงินสวัสดิการของโรงเรียน ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน รายงานงบดุลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อคับที่ก าหนด 
8) ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งานการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนวิทยฐานะ 

หน้าที ่ 

1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

2) ด าเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ(ทุก 6 เดือน) เพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี 

3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า (ครั้งท่ี  

1 เดือนเมษายน /ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม) 

4) ด าเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า (ครั้งที่ 1 เดือน 
เมษายน /ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม)เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
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5) ด าเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างทุกสิ้นปีงบประมาณ 

6) จัดท าประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

7) ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี 

8) วางแผน ส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 

9) รวบรวม ตรวจสอบ เอกสารของผู้ประสงค์ขอการประเมินวิทยฐานะตามระเบียบคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวิทยฐานะพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยัง

หน่วยงานต้นสังกัด 

10) ด าเนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะบุคลากร 

11) สรุป รายงานผลและรายงานการด าเนินงาน 

12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

12. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

หน้าที ่

1)  ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน เครือ่งราชอิสริยาภรณ์  

2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

13. งานการขอใบประกอบวิชาชีพ 

หน้าที ่

1) ตรวจสอบ แจ้งเตือนการหมดอายุ/ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูในโรงเรียน 

2) จัดท าเอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพให้กับข้าราชการครูในโรงเรียน 

3) ด าเนินการขอใบประกอบวิชาชีพให้กับข้าราชการครูในโรงเรียน 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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14. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หน้าที ่

1) จัดท าคู่มือ ระเบียบการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) ประชาสัมพันธ์และสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ใน 

ระเบียบการปฏิบัติงาน 

3) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4) ประสานงานและสร้างความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส่วนของบทบาท 

และหน้าที่ของคณะกรรมการ 

5) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

6) ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่จะใช้ในการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7) เข้าร่วมประชุม จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและ 

ด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

8) ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการได้ทราบ 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

15.งานสมาคมศิษย์เก่า / นักเรียนเก่า 

หน้าที ่
1) ดูแลรับผิดชอบงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน 

2) จัดท าทะเบียนของสมาคมฯให้เป็นปัจจุบัน 
3) ประสานงานกับคณะกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุม 
4) ให้บริการและอ านวยความสะอวก แก่สมาชิกสมาคมฯในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
5) บันทึกการประชุมของสมาคมฯรวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
6) ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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16.งานชุมชนสัมพันธ์ 

หน้าที ่

1) รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน าไปใช้สร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน 

2) ให้บริการแก่ชุมชนในทุกด้านที่สามารถท าได้ เช่น ด้านข่าวสาร ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และด้านวิชาการ  

เป็นต้น 

3) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย โดยเข้าร่วมในงาน 

ประเพณี ศาสนา และงานเกี่ยวกับชุมชน 

4) ด าเนินงานในการที่จะให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 

5) จัดท าข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น หมู่บ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่บริการ  

ผู้น าท้องถิ่น บุคคลที่ชุมชนนับถือ หรือสถานที่ส าคัญต่างๆเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

6) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน 

7) จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงานสัมพันธ์ชุมชน 

8) สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


