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คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร      

ค ำน ำ 
 
  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล ท้ังจากการ
บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมและการท างาน อันน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ท้ังทางร่างกาย ทางจิตใจหรือทางอารมณ์ ทางสังคม และทาง
สติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครู
มืออาชีพท่ีมีความมุ่งมั่นในดารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ให้ครบทุกด้าน ท้ังความดี ความเก่ง สุขภาพร่างงกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคลนี้ขึ้น 
  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคลฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 
 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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สำรบัญ 
 

       หน้ำ 
ค ำน ำ      ก 
สำรบัญ     ข 
งำนบุคคล 1 

1. งานอัตราก าลัง 1 
2. งานพัฒนาบุคลากร 4 
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5 
4. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 5 
5. งานส่งเสริมการขอวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 8 
6. งานเงินเดือน 9 
7. งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 9 
8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 9 

 9. งานจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 9 
 10. งานวินัยและการรักษาวินัย 10 
 11. งานวิเทศสัมพันธ์ 12 
 12. งานใบประกอบวิชาชีพ 13 
 13. งานย้ายและบรรจุแต่งตั้ง 13 
 14 งานสัญญาจ้าง 13 

15. งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 13 
16. งานเวรประจ าวัน 14 
17. งานรักษาความปลอดภัย 14 

โครงกำรพิเศษ 14 
 โครงการรับเรื่องร้องเรียน 14 
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1. งานอัตราก าลัง 
 แนวทางการปฏิบัติ 
  1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
       2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ศธจ.ก าหนด 
       3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ กลุ่มงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
       4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวนครูผู้สอนและสาขาวิชาเอก ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

จ านวน
ครูผู้สอน 
ตามเกณฑ์ 

ก.ค.ศ. 
(อัตรา) 

  
ภาษาไทย 

  

  
คณิตศาสตร์ 

  

  
ภาษาอังกฤษ 

  

  
สังคมศึกษา 

  

ม.ต้น 
(วิทยาศาสตร์) 
ม.ปลาย (วิทย์
ทั่วไป, ฟิสิกส,์ 

 เคมี, ชีววิทยา) 

  
พลศึกษา/สุข

ศึกษา 
  

ศิลปศึกษา/ 
ดนตรี/ 

นาฎศิลป ์
  

การงานอาชีพ/
เทคโนโลย ี

(คอมพิวเตอร์, 
คหกรรม 

เกษตรกรรม
,อุตสาหกรรม) 

  
วิชาเอก
เพ่ิมเติม 

  

12 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

24 2 2 2 2 2 1 1 1 11 
36 3 3 3 3 3 2 2 2 15 

48 3 3 3 4 4 2 2 2 25 
60 4 4 4 5 5 3 3 3 29 
72 5 5 5 6 6 3 3 3 36 

84 6 6 6 7 7 4 4 4 40 
96 7 7 7 8 8 4 4 4 47 

108 8 8 8 9 9 5 5 5 51 
120 8 8 8 10 10 5 5 5 61 
132 9 9 9 11 11 6 6 6 65 

144 10 10 10 12 12 6 6 6 72 
156 10 10 10 13 13 6 6 6 82 

168 11 11 11 14 14 7 7 7 86 
180 12 12 12 15 15 7 7 7 93 

งานบุคคล 
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จ านวนครูผู้สอนและสาขาวิชาเอก ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

จ านวน
ครูผู้สอน 
ตามเกณฑ์ 

ก.ค.ศ. 
(อัตรา) 

  
ภาษาไทย 

  

  
คณิตศาสตร์ 

  

  
ภาษาอังกฤษ 

  

  
สังคมศึกษา 

  

ม.ต้น 
(วิทยาศาสตร์) 
ม.ปลาย (วิทย์
ทั่วไป, ฟิสิกส,์ 

 เคมี, ชีววิทยา) 

  
พลศึกษา/สุข

ศึกษา 
  

ศิลปศึกษา/ 
ดนตรี/ 

นาฎศิลป ์
  

การงานอาชีพ/
เทคโนโลย ี

(คอมพิวเตอร์, 
คหกรรม 

เกษตรกรรม
,อุตสาหกรรม) 

  
วิชาเอก
เพ่ิมเติม 

  

192 13 13 13 16 16 8 8 8 97 
204 13 13 13 17 17 8 8 8 107 
216 14 14 14 18 18 8 8 8 114 

228 15 15 15 19 19 9 9 9 118 
240 15 15 15 20 20 9 9 9 128 

หมายเหตุ 
    - วิชาเอกเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาก าหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา  
    - การก าหนดจ านวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ให้ก าหนดจ านวนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 

สูตรการค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน 
อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา 

รวม 
ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา 

1 - 40 คน* - - - 
41–119 คน 1 อัตรา - 1 อัตรา 

120–719 คน 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 
720–1,079 คน 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 

1,080–1,679 คน 1 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 

ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป 1 อัตรา 4 อัตรา 5 อัตรา 

หมายเหตุ   
  - สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา ไม่ก าหนดอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา 
ยกเว้น สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอใน
จังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพ้ืนที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่ม
น้อย เกาะ ภูเขา และพ้ืนที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ตามประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) โรงเรียนตามโครงการ
พระราชด าริหรือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโรงเรียน
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คุณภาพประจ าต าบล หรือโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ให้ก าหนดอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์  
   - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
การค านวณอัตราก าลังสายงานการสอน 
 
โรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป 
 

อัตราส่วน (อนุบาล)   นักเรียน : ห้อง   = 30 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 20 : 1 
อัตราส่วน (ประถม)   นักเรียน : ห้อง   = 30 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 25 : 1 
อัตราส่วน (มัธยมต้น) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 30 : 1 
อัตราส่วน (มัธยมปลาย) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 35 : 1 
เวลาการปฏิบัติงานของครูหนึ่งคน ชั่วโมงสอน : สัปดาห์   = 20 : 1 

 
 
จ านวนอัตราก าลังสายงานการสอน 
 

ครูสอนรวม     
 ห้องเรียน ม ต้น   ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์  

ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์
 

 ห้องเรียน ม ปลาย   ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์
 

 
 

ครูสอนรวม    
ห้องเรียน ม ต้น  30 

20
   

ห้องเรียน ม ปลาย  35

20
 

 
เงื่อนไข  
  -  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้ "จ านวนนักเรียนต่อห้อง หาร จ านวนนักเรียนแต่ละชั้น" หากมีเศษ
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง 
   -  การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, เศษไม่ถึง 
0.5 ให้คิดเป็น 0 อัตรา) 
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2. งานพัฒนาบุคลากร 
 2.1 การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
        1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
        2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล
งาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 
        3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
 
 2.2 การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (ม.79) 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 
         2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
         3) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
         4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
         5) รายงานผลการด าเนินงานไปยังกองการศึกษา กลุ่มงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
 
 2.3 การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (ม.80) 
      แนวทางการปฏิบัติ 
        1) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงาน ตามต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
        2) ด าเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม 
 
 2.4 การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 
       แนวทางการปฏิบัติ 
        1) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ศธจ.ก าหนด 
        2) รายงานผลการด าเนินงานไปยังฝุายบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติก่อนการเข้ารับการพัฒนา 
 1) เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปพัฒนา (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) พร้อมแนบรายละเอียด
หลักสูตรที่จะไปพัฒนา 
 2) เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้ไปเข้ารับการพัฒนา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท า
หนังสือไปราชการที่ห้องธุรการโรงเรียน 
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 3) หลักสูตรที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนหรือทางราชการจะต้อง
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดท าสัญญาข้าราชการไปฝึกอบรม 
 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติหลังเข้ารับการพัฒนา 
 1) จัดท ารายงาน ฯ หลังการเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน 7 วัน เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ และผู้อ านวยการโรงเรียน ตามล าดับ 
 2) ส่งเล่มรายงาน 1 เล่ม พร้อมแนบส าเนาใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร (ถ้ามี) 
 3) ส่งแบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน อีก 1 ชุด ถ้าได้รับใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
ให้ถ่ายส าเนาแนบด้วย 
 4) งานพัฒนาบุคลากร เสนอผู้บริหารทุกวันศุกร์ 
 5) ผู้รายงานจัดเก็บเข้าแฟูมรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ในแฟูมสะสมงาน 
ส่วนตัว 
 6) เผยแพร่ 
 
3. งานประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1) เตรียมการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา ความดี ความชอบและเลื่อนเงินเดือน 
 2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4) วิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 5) น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
 
4. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับครูผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เป็น
ครูผู้ช่วย 
 2. ด าเนินการเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับครูผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561) มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) กรอกตารางการประเมินครูผู้ช่วยของตนเอง ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

ตารางการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระฯ 
ว/ด/ป 
บรรจุ 

การประเมิน 
หมายเหตุ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
1         
2         
3         
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  2) จัดท าแฟูมการประเมิน ดังนี้ 
   2.1 ด้านการปฏิบัติตน 
    1) วินัยและการรักษาวินัย   
    2) คุณธรรม จริยธรรม   
    3) จรรยาบรรณวิชาชีพ  
    4) การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    5) จิตวิญญาณความเป็นครู  
    6) จิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  
   2.2 ด้านการปฏิบัติงาน 
    1) การจัดการเรียนการสอน   
    2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    3) การพัฒนาตนเอง  
    4) การท างานเป็นทีม 
    5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
    6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
  3) จัดท า PowerPoint น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
  4) จัดท าโครงงาน 
  5) จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
  6) จัดท าสื่อนวัตกรรม 
  7) จัดท านวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 3. ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยจะการประเมินทุกภาคเรียน 
 4. สรุปผลการประเมิน  
 5. จัดท าแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ จ านวน 2 ชุด โดยจัดเก็บไว้ที่
สถานศึกษา 1 ชุด และส่งงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จ านวน 1 ชุด เมื่อครบ
ระยะเวลาการประเมินของแต่ละครั้ง (ครั้งที่ 1 - 3) 
 6.  เมื่อครบระยะการประเมินครั้งที่ 4 เอกสารที่ต้องส่งงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์ 
  1) จัดส่งแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯและแบบสรุปการประเมินจ านวน 4 ครั้ง 
  2) ให้แนบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
  3) ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  4) ให้แนบส าเนาค าสั่งสอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน/คัดเลือกได้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  4) ให้แนบส าเนา ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรอง 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าส่ังบรรจุและแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

สถานศึกษารับรายงานตัวครูผู้ช่วย เสนอรายช่ือบุคคลต่อ สพท. เพ่ือเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
มีค าส่ังแต่งต้ังเป็นกรรมการ  จ านวน 3 คน 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
2. ครูในสถานศึกษา เป็นกรรมการ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นกรรมการ 

ศธ.จ.พิจารณามีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 

คณะกรรมการพิจารณาประเมิน 

คร้ังท่ี 1-2  เกณฑ์ผ่าน  ร้อยละ 60  
คร้ังท่ี 3-4 เกณฑ์ผ่าน  ร้อยละ 70  

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ให้ความเห็น 

ผลการพิจารณาในแต่ละคร้ัง 

แจ้งครูผู้ช่วยนั้นทราบ ให้โอกาสโต้แย้งแสดง 

พยานหลักฐานภายในห้าวันท าการ  นับแต่  
วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน  หากพิจารณา
แล้วยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไป  ออกค าส่ังให้ออกจากราชการและแจ้ง
ครูผู้นั้นทราบ 

คร้ังท่ี 1 

คร้ังท่ี 2 

คร้ังท่ี 3 

คร้ังท่ี 4 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา 53 เสนอ กศจ. 

กศจ. พิจารณาอนุมัติ 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา 53 ออกค าส่ัง 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ครู 

 
แจ้งครูผู้ช่วยน้ัน

ทราบ 

การรายงานผลการประเมินในแต่ละคร้ัง 
ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมิน โดยส่ง
แบบสรุปผลการประเมินการเต รียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย พร้อม
สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดท่ี
ควรพัฒนาให้ สพท. เพื่อรายงานผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 พิจารณา 
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5. งานส่งเสริมการขอวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังฝุายบุคคล  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
      2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ศธจ.ก าหนด 
      3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อฝุายบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เพ่ือน าเสนอ ศธจ.  พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู 
(ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) 
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6. งานเงินเดือน 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1. จัดท าฐานข้อมูลสถิติข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษาที่เลื่อนเงินเดือน 
2. จัดรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ได้แก่ ประวัติการเลื่อนเงินเดือน สถิติการ

ลา สรุปรายชื่อครูและลูกจ้างประจ าที่ได้รับพิจารณาดีความชอบนานกว่า 5 ปีติดตอ่กัน รายชื่อครูและ
ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุในรอบ 5 ปี รายชื่อครูที่ขออนุญาตลาศึกษาต่อ 

3. จัดท าแบบประเมินข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และครูอัตราจ้าง 
4. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบุคคลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ 

 
7. งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1. มีแผนการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากร 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
 3. ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากร 
 5. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากร 
 
8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
      1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      2. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
      3. จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา
ภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
9. งานจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแฟูมทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 3. จัดท าท าเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
 4. ด าเนินเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ 
 6. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ บัตรประจ าตัวพนักงานของรัฐ 
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10. งานวินัยและการรักษาวินัย 
 1. การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย 
  1) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ  จิตส านึกและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่   ปูองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระท าผิดวินัย 
 2. ด าเนินการกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้า  เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  2) ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย  หรือ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง 
  3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ด าเนินการกรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎระเบียบวินัยข้าราชการ 
  2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เสนอผลการพิจารณาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 
  3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. การออกจากราชการ 
  1) การลาออกจากราชการ 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   - รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2) การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
   - ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 
   - ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ หรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
   - รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
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  3) การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
   - สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหากภายหลัง
ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ไม่ขัดต่อมาตรา 44 
   - รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) การให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีท่ีครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา  (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ) 
   - รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5) การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นอกจากด าเนินการตามที่เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดแล้วยังสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้คือ 
   5.1) กรณีเจ็บปุวยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
     - ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปุวย 
     - ถ้าผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
     - รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.2) กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
     - ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจไปปฏิบัติ 
ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
     - รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.3) กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30  แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  (ม.30 (1))  กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตาม(ม.30(4) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30(5))  กรณีเป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30 
(5)(7))  กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.30(8) หรือกรณีเป็น
บุคคลล้มละลาย (ม.30 (9))  
     - โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติใน
มาตรา (ม.30 (1)(4)(5)(7)(8) หรือ(9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 
     - รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3)) 
     - ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ครูผู้ช่วย   
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม.30 (3)) 
     - ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอผลการสอบสวนต่อ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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     - เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (3) ให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ออกจากราชการ  
   5.5) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม 
     - ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
     - ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นว่าครูผู้ช่วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ  ไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมให้
สั่งยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
     - เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ออกจาก
ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
  6) กรณีมีมลทินมัวหมอง   
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่ง
ว่าครูผู้ช่วย  
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้มีการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทางราชการอย่าง
ร้ายแรง 
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา 
   - เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ  เพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวน 
     - ข้างต้นให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
  7) กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
   - ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ออกจากราชการ   เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่าครู
ผู้ช่วย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   - รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน
ที่ไม่จ าเป็น  และมุ่งการบริการที่ดี  พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการงานที่สังกัดและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ 
 
11. งานวิเทศสัมพันธ์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1. สรรหาครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
 2. ติดต่อประสานงานครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
 3. จัดท าเอกสารครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
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 4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart)ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานที่
ไม่จ าเป็น  และมุ่งการบริการที่ดี  พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการที่สังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ 
 6. งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ 
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 
12. งานใบประกอบวิชาชีพ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 2. รายงานข้อมูลผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
13. งานย้ายและบรรจุแต่งตั้ง 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ด าเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการโยกย้าย ตามอ านาจของโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2. จัดท าประกาศ รับสมัคร การสรรหา และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับขอย้ายของครูและบุคลากร ทั้งการย้ายเข้าและย้ายออก 
 
14. งานสัญญาจ้าง 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว การท าสัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกัน การจ้างและการเลิกจ้าง 
 2. รายงานงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ส านักงานเขตรับทราบก่อนการต่อหรือท าสัญญาจ้าง 
 
15. งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว ทุกวัน และรวบรวม น าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณาจัดท าสรุปการมาปฏิบัติราชการทุกวัน 
 2. จัดท าแบบฟอร์มการลา การขอนุญาติสาย และการขอออกนอกบริเวรโรงเรียน 
 3. สรุปการมาปฏิบัติราชการ การลา การขอนุญาติสาย และการขอออกนอกบริเวรโรงเรียนของข้าราชการ
ครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว และรายงานผู้บริหาร 
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16. งานเวรประจ าวัน 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1.  จัดท าแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องติดตามก ากับดูแล 
 2.  จัดการด าเนินการให้มีครูเวรประจ าวัน  ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาการ
ส่งเสริมสนับสนุน  การบันทึกข้อมูล  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
 
17. งานรักษาความปลอดภัย 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1.  จัดท าแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือดูแลความเรียบร้อย 
 2.  จัดเตรียมทีมงานและวางแผนการดูแลความปลอดภัยให้พร้อมทั้งโรงเรียน 
 3.  ประสานงานกับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหารให้ร่วมกันรักษาความเรียบร้อย 
 4.  แต่งตั้งกรรมการติดตามและคอยก ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อสรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
 5.  จัดท าหลักการลงเวลาปฏิบัติราชการ แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม 
ในเวลาและนอกเวลาหรือหลักฐานการขออนุญาตต่างๆ 
 6.  สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 
 

 
 
1. โครงการรับเรื่องร้องเรียน 
    แนวทางการปฏิบัติ 
 1.  จัดท าช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ที่เก่ียวข้องที่มารับการบริการของโรงเรียน 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับเรื่องร้องเรียน 
 3.  ด าเนินงานพิจารณา กลั่นกรอง รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่มาขอรับการบริการของโรงเรียน 
 4.  สรุปข้อมูลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนแก้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 
 

โครงการพิเศษ 
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