
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   

     1. ปฏิบัติงานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ  

     2. จัดเก็บสมุดนิเทศ  สมุดเยี่ยม  เอกสารการประชุม  ค าสั่ง  แบบฟอร์มต่าง ๆ ประกาศ จดหมาย 

      3. ปฏิบัติงานพัสดุ  จัดพิมพ์เอกสาร  จัดลงทะเบียน  ควบคุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บการรักษา  

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบลงทะเบียน  ระบบข้อมูล  ส ารวจและบันทึกข้อมูล ส ารวจ

และบันทึกข้อมูล การจัดท ารายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

       5. งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงานต่าง ๆ  

       6. จัดการด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้ตรงตามระเบียบ 

  2. งานวางแผนอัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่ง  สรรหาบรรจุแต่งตั้งและการลาออกจากราชการ 

 1. การวางแผนอัตราก าลังคนและการก าหนดต าแหน่งงาน 

              1.1 การวิเคราะห์การวางแผนงานอัตราก าลัง 

              1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

              1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

              1.1.3 น าเสนอแผนอ าตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษา 

              1.1.4 น าแผนอัตราก าลังขอสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

          1.2 การก าหนดต าแหน่ง 

              1.2.1 ให้เป็นไปตาม การก าหนดต าแหน่งและความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษา 

              1.2.2 สถานศึกษาก าหนดภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 

O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ฝ่ายบริหารงานบคุคล   

O13 



         2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

              2.1 การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อก าหนด  และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ เขต 

                    พ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

               2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

                     2.2.1 กรณกีารจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

                      2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา 

สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา

ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 

              2.3 การแต่งตั้ง  โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               2.3.1 เสนอค าร้องขอย้าย  โอน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่

การศึกษา  เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

               2.3.2 กรณีรับย้ายให้รายงานการบรรจุแต่งตั้งรับย้ายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท า

ทะเบียนประวัติต่อไป 

               2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

               2.4.1 การกลับเข้ารับราชการให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3. งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  ประเมินวิทยฐานะและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  1. การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

2. สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ต าแหน่ง /ขอก าหนดต าแหน่ง 

  3. ประเมินเพื่อขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ต าแหน่ง  /ขอก าหนดต าแหน่งให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 

         4. ค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง / ขอ

ก าหนดต าแหน่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ  

แล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

 

 



        4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

       1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              1.1 การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 

                     1.1.1 ผู้บรหิารปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

                     1.1.2 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์

การประเมินผลงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมอบหมายหน้าที่การ

ปฏิบัติงาน 

                      1.1.3 ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล  และจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสม ต่อเนื่อง 

  5. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู / ลูกจ้างประจ า  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

   1. การเลื่อนข้ันเงินเดือนครู / ค่าจ้างลูกจ้างประจ ากรณีปกติ 

                    1.1 มีอ านาจในสถานศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

                  1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

                  1.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษา 

                  1.4 รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาไป

ยังส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสะสมประวัติต่อไป 

             2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนครู / ค่าจ้างลูกจ้างประจ ากรณีพิเศษ 

      6. งานวินัย  และรักษาวินัยข้าราชการและบุคลาการทางการศึกษา 

      1. ศึกษากฎหมาย  ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 

           2. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ จูงใจในสิ่งที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพ 

           3. ตรวจสอบการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปและ

รายงานผลประจ าวัน 

           4. กรณีทีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยให้รายงานผลการด าเนินการทาง

วินัยตามขั้นตอน 

           5. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 



โรงเรียน 

           6. จัดท า / รวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนก าหนด เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            7. จัดท าข้อมูลค าร้องเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            8. ประเมิน  และสรุปรายงานผล 

     9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานลงเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  งานรับรองเงินเดือน  รับรองบุคคล  และท าบัตรประจ าตัว

ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

        1. จัดท าทะเบียนบันทึกการลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       2. จัดท าเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ  ส าเนา  ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

แจ้งข้าราชการครูและลูกจ้าง 

            3. รวบรวมข้อมูล  สถิติการลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ในระบบเพื่อเป็นปัจจุบัน 

            4. จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน  หนังสือรับรองบุคคล  และท าบัตรประจ าตัวข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

       8. งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดท าทะเบียนประวัติ 

       1. การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 

      2. สถานศึกษาจัดท า 2 ฉบับ  สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 1 ฉบับ 

         3. เปลี่ยนแปลง  บันทึกข้อมูลลงในประวัติการแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 

         4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน ปี ยื่นค าขอตาม

แบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วยสูติบัตรทะเบียนราษฎร์ หลักฐาน 

ทางการศึกษา 

               5. ตรวจสอบความถูกต้อง 

               6. น าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ืออนุมัติแก้ไขต่อ ก.ค.ศ 

               7. ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัต  

               8. แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 



          9. งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญชายแดน  การขอมีบัตรประจ าตัว 

              เจ้าหน้าที่รัฐกรณีพิเศษ  และเงิน พสร.   

1. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เหรียญชายแดน / เงิน พสร. 

              1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน 

                      เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เหรียญชายแดน / เงิน พสร. 

                1.2 ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา  

เหรียญชายแดน / เงิน พสร. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                1.3 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เหรียญชายแดน / เงิน พสร. 

            2. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าที่รัฐ / การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                  2.1 ผู้ขอมีบัตร / ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ 

โดยมีเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

                  2.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 

                  2.3 น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอ  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยคุมทะเบียน 

ประวัติไว้ 

                  2.4 ส่งคืนบัตร / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

 

      10. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ  ยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและก าลังใจ 

       1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง  พัฒนางานให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

       2. สถานศึกษาให้หรือเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับค าชมเชย  เงิน 

               รางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

       3 . ส่งเสริมการพัฒนา  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

               วชิาชีพขอข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

        4. ติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล 

 

 

 

 


