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การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
 เพ่ือใหการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงกําหนดการดําเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตรากําลัง 

แนวการปฏิบัติงาน  

          1.  ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1 สํารวจและรวบรวมและรายงานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากร 

     ทางการศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2 สํารวจจํานวนข้าราชการครูจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

1.3 สํารวจจํานวนพนักงานราชการ 

1.4 สํารวจจํานวนลูกจ้างประจํา 

1.5 สํารวจจํานวนลูกจ้างชั่วคราว 

2.  วิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง 

2.1 จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 

2.2 เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ    
     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 เก็บบันทึกการเสนอขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในปีถัดไป 
 

2. การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวการปฏิบัติงาน  

1.  ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) อัตรากําลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืน จากกรณีตําแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณและตําแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมในกรณีอ่ืนๆ 

  2) สํารวจจํานวนข้าราชการครูจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  3) สํารวจจํานวนพนักงานราชการ 

  4) สํารวจจํานวนลูกจ้างประจํา 

2.  รวบรวมและรายงานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเก่ียวกับจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามวุฒิและสาขาวิชาเอก   
1) เสนอความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 ในสถานศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

2) เสนอต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 



 
 

3. งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
แนวการปฏิบัติงาน 

 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. โรงเรียนกําหนดอัตราว่างของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือขออัตราทดแทนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดําเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เจ้าหน้าที่รายงานการรับรายงานตัว และแจ้งรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
 

การสรรหาและจ้างครูชาวต่างชาติ 
  ขั้นตอนที่ 1 การรับสมัคร 

1. โรงเรียนประกาศรับสมัครบุคคลต่างชาติ ตําแหน่งครูอัตราจ้างลงในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศการรับสมัคร 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และดําเนินการสอบตามประกาศ 
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
5. โรงเรียนตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรมของชาวต่างประเทศ  
6. จัดทําสัญญาจ้าง (ลงเลขท่ีสัญญาจ้าง, อากรแสตมป์) จํานวน 2 ฉบับ ให้ครู

ชาวต่างชาติเก็บไว้ 1 ฉบับ 
  ขั้นตอนที่ 2 การขอเปลี่ยนวีซ่าให้เป็น Non-Immigrant รหัส B 

1. โรงเรียนยื่นเรื่องเพ่ือขอให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   
มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ชาวต่างประเทศรับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant รหัส B  

2.   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องตามท่ีโรงเรียนแจ้งไว้แล้ว (สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่) ให้ชาวต่างประเทศ ดําเนินการ
ขอรับ/เปลี่ยนวีซ่า เป็นประเภท Non - Immigrant รหัส B ต่อหน่วยงานนั้นๆ 
    ขั้นตอนที่ 3 การขอใบอนุญาตสอนที่คุรุสภา 

     เมื่อครูชาวต่างชาติได้รับ/เปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Non - Immigrant รหัส B แล้วให้ 
โรงเรียนดําเนินการขอใบอนุญาตสอนที่คุรุสภาโดย ครูชาวต่างชาติขอใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบ KSP School   

ขั้นตอนที่ 4 การขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) 
  เมื่อครูชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แล้วให้โรงเรียนดําเนินการขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) 

ขั้นตอนที่ 5 การขอต่ออายุวีซ่า ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  
เมื่อครูชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) แล้วให้โรงเรียนดําเนินการ 

ขอความอนุเคราะห์ให้คนต่างชาติอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ขอต่ออายุวีซ่า) 



 
 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กําหนดแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลา ในการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 การสรรหาและจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

1. โรงเรียนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศการรับสมัคร 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และดําเนินการสอบตามประกาศ 
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
5. โรงเรียนตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรมของผู้ได้รับการคัดเลือก 
6. จัดทําสัญญาจ้าง (ลงเลขท่ีสัญญาจ้าง) จํานวน 2 ฉบับ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเก็บไว้  

         1 ฉบับ  
7. เจ้าหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนประกันสังคม 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
4. การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. สถานศึกษาเสนอรายงานปริมาณงานสถานศึกษาที่จะขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 
2. แจ้งข้าราชการครูที่ประสงค์จะเขียนขอย้าย 
3. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องการเขียนขอย้ายให้ข้าราชการครู 
4. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. กําหนดตําแหน่งวิชาเอกท่ีจะว่างลง 
6. รวบรวมและรายงานข้อมูล 
7. เสนอความต้องการตําแหน่งวิชาเอกท่ีจะว่างลงเสนอต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งและกําหนดปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน 
2. ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ฃ 
3. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
5. รวบรวมและรายงานข้อมูล 
6. จัดทําแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือน                               
7. เสนอต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
  



 
 

6. การลาทุกประเภท 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. จัดทําแฟ้มบัญชีการลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ขอลาทุกประเภทกรอกแบบฟอร์มการลา และตรวจเช็ควันลาที่งานการลาทุกประเภท 
3. ผู้ขอลาส่งใบลาทุกประเภทที่เจ้าหน้าที่งานการลาทุกประเภท  

- ลากิจส่งใบลาล่วงหน้า 1 วัน 

- ลาป่วยติดต่อกันเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และส่งใบลาเมื่อมาปฏิบัติงานวันแรก 
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของใบลา 
5. เจ้าหน้าที่นําเสนอใบลาให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล และผู้อํานวยการ พิจารณา ตามลําดับ 
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาลงแฟ้มบัญชีการลาทุกประเภท 
7. เจ้าหน้าที่สรุปวันลาทุกประเภทให้งานดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 8.  เจ้าหน้าที่จัดทําสรุปบัญชีรายงานการลาทุกประเภท ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยนับตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) รายงานต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แนวการปฏิบัติงาน  

1.  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ 

3.  นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
4.  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 

 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. การกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
1) กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 การกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา 

 2) พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยไม่ 
ร้ายแรงตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด 

  3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่ พิจารณาตามลําดับแล้วแต่
กรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

          2. การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

1) ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน 



 
 

2) กรณีท่ีมีมูลการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้มีอํานาจแล้วแต่กรณี 

3) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวน  กรณีมีการกระทําผิดร่วมกัน 
4) พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดกรณีความผิดวินัย  

ไม่ร้ายแรง 
5) รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พิจารณา 
 

9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

แนวการปฏิบัติงาน  

มีการกล่าวหา โดยการร้องเรียน เป็นข่าวทางสื่อมวลชน ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรือได้รับรายงานจาก
หน่วยงานอื่น 

1) กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ในฐานะผู้บังคับบัญชา 

2) พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยร้ายแรง
ตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด 

3) พักราชการ  
4) ให้ออกราชการไว้ก่อน 
5) ถ้าไม่ผิดวินัย ยุติเรื่อง 
6) ถ้าผิดวินัย ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ 
7) รายงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่ดําเนินการต่อไป 

 
10. การรายงาน การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

แนวการปฏิบัติงาน  

1.  เสนอรายงานการดําเนินการลงโทษทางวินัย และการลงโทษที่ได้ดําเนินการแก่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่ดําเนินการต่อไป 
 

11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. รับเรื่องอุทธรณ์คําสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาผู้ที่ถูกภาคทัณฑ์ ตัดเงนิเดือน
ลดขั้นเงินเดือน  ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณาเสนอรายงานการอุทธรณ์ให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการร้องทุกข์                  

2.  การร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้ รับ
ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาหรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย และตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่  ส่งสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
 
 



 
 

12. การออกจากราชการ 

แนวการปฏิบัติงาน  

          1. อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอํานาจตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  หรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา 

2. สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งหรือเสนอให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นความประสงค์ขอออกจากราชการ 
                - บันทึกข้อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

                - ส่งเอกสารไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
                - สํานักงานเขตพ้ืนที่แจ้งผลกลับ 
 

13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
แนวการปฏิบัติงาน  

1. จัดทําแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครูในโรงเรียน ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การค้นหา 

2. เมื่อมีคําสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําไปเก็บรักษาใส่
ในแฟ้มทะเบียนประวัติ 

3. กรณีมีข้าราชการครูต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ  ให้แจ้งเจ้าของประวัติ
จัดทําคําร้องขออนุญาตแก้ไขทะเบียนประวัติพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร แล้วจัดทําหนังสือส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

4. กรณีมีข้าราชการครูต้องการขอมีบัตรใหม ่เจ้าหน้าที่แจ้งให้จัดทําแบบคําขอมีบัตร ประจําตัว หรือมี
บัตรประจําตัวใหม่ ฯ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วจัดทํา
หนังสือส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

5. เก็บรักษาทะเบียนประวัติให้อยู่ในปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
 

 

14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
แนวการปฏิบัติงาน  

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

2. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช.   
และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ตามระยะเวลาที่เขตพ้ืนที่กําหนด 

3. จัดทําหนังสือพร้อมแนบแบบสรุปและเอกสารของผู้เสนอขอส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

4. เก็บบันทึกการเสนอขอเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในปีถัดไป 
 
 
 



 
 

15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวการปฏิบัติงาน 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู (ว17/2552) 

1) ข้าราชการครูยื่นบันทึกข้อความขอให้โรงเรียนกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน 
ประกอบต่างๆ  

2) เจ้าหน้าที่งานบุคคลเสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
3) คณะกรรมการกลั่นกรองฯ รับฟังการนําเสนอจากผู้ขอยื่น และตรวจสอบหลักฐานประกอบต่างๆ 
4) เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดทําหนังสือราชการพร้อมแนบเอกสารประกอบส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
     5)  เจ้าหน้าที่งานบุคคลส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินฯ ตามคําสั่งของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาจันทบุรี ตราด 
 6)  ข้าราชการครูผู้ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนําเสนอผลงาน 

 7)  เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดส่งหนังสือราชการและผลการประเมินส่งถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู (ว21/2560) 
 1) ครูยื่นความประสงค์ขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รายปีการศึกษา (วฐ.2)  

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

    2) เจ้าหน้าที่งานบุคคลเสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
3) ครูนําเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเอกสารหลักฐานร่องรอย 
4) ครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และประเมินผลงานฯ ครบ 5 ปีการศึกษา ยื่นเสนอส่งขอมี

หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

5) เจ้าหน้าที่งานบุคคลเสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

6) คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้ง 5 ปีการศึกษา 

7) สรุปผลการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลให้ผู้ยื่นทราบ 

8) จัดส่งหนังสือราชการพร้อมด้วยเอกสารประกอบทั้งหมดของผู้ยื่นขอมีหรือขอเลื่อน 

วิทยฐานะ ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
 

16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
แนวการปฏิบัติงาน  

1. จัดทําโครงการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนคลองใหญ่ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติส่งเอกสารเข้าร่วมการคัดเลือกเพ่ือให้ได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติในทุกๆประเภท 
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรตามโอกาสต่างๆ  หรือจัดส่งเอกสารที่บุคลากร 
4. มีคุณสมบัติให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5. ดําเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
6. สรุปผลการดําเนินงาน 

  



 
 

17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. โรงเรียนนําข้อมูลความต้องการในการวางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ตามที่คุรุสภากําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภากําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตน 

2. วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการดําเนินการเองดําเนินการ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

3. ส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. โรงเรียนแจ้งแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างถือปฏิบัติ 

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคลควบคุม กํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง 

3. โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและบุคลากร  ตั้งแต่ เริ่มบรรจุแต่งตั้ง ปลูกฝังจริยธรรม 
ให้ข้าราชการใหม่หรือบุคลากรใหม่ ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม KSP Renew 
2. ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอแบบแสดงคุณสมบัติ  การชําระค่าธรรมเนียมและเข้าระบบโปรแกรม  

KSP Renew เพ่ือบันทึกข้อมูล 
3. ตรวจทานรายชื่อในระบบโปรแกรมให้ถูกต้องตามแบบคําขอ 
4. เตรียมแฟ้มข้อมูล/ส่งแฟ้มข้อมูลโดยการ Upload ผ่านระบบ Internet 
5. พิมพ์รายงาน 
6. สํารองข้อมูลที่บันทึกไว้ 
7. ล้างข้อมูลในระบบโปรแกรมเพ่ือบันทึกข้อมูลใหม่ (ถ้ามี) 

 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. ศึกษาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของบุคลากรทุกคน 
2. ประชุมวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะของครู 
3. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เกิดจากภายในสถานศึกษา  และส่งเสริมการเข้ารับการพัฒนา 

จากหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
4. ดําเนินการพัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้ 
5. รายงานผลการพัฒนา 



 
 

6. ติดตามและประเมินผล 
7. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
21. งานสารบรรณฝ่าย 

แนวการปฏิบัติงาน  

1. รับหนังสือเข้ามาจากงานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่รับทราบ ส่งคืนหนังสือราชการต้นฉบับให้ 

งานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป  จัดเก็บหนังสือราชการแยกเป็นหมวดหมู่ 
3. หนังสือบางเรื่อง หากมีการระบุผู้เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องลงชื่อรับทราบ หรือกรณีมีผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ไปราชการ ผู้รับผิดชอบสารบรรณฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดทําหนังสือตอบรับส่งคืนหน่วยงาน     
ทีจ่ัดและคืนหนังสือต้นฉบับให้กับสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป 

        4. จัดเก็บหนังสือราชการแยกเป็นหมวดหมู่ตามโครงสร้างบริหารฝ่ายบุคคลในที่ที่ปลอดภัย 
แยกเป็นปีการศึกษา 
 


