
คู่มือ/มาตรฐาน/ขั้นตอนในการให้บริการ 

กลุ่มบริหารบุคคล 



แผนภูมิการบริหารงาน กลุ่มบริหารบุคคล 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล : นายดงสุริยา หนูแสน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล : นายพพัิฒน์ ดลเอ่ียม 

เลขากลุ่มบริหารบุคคล : นางสาวมณฑริา โชตวิรรณ 

งานอัตราก าลัง 
นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม 

งานพัฒนาบุคลากร 
นางสาวอภิญญา  รักพุดซา  

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
นายศิวพันธ์  อังคุระษี   

งานส่งเสริมการขอวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม  

งานเงินเดือน 
นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม   

งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
นางสาวิตรี  บุญประโคน   

งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล   

งานจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศกึษา 
นางสาวิตรี  บุญประโคน 

งานวินัยและการรักษาวินัย 
นายอภิพลตรี  บุตตะ  

งานวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล 

งานใบประกอบวิชาชีพ 
นางสาววิภาพร  พาชื่นใจ  

งานย้ายและบรรจุแต่งต้ัง 
นางสาวอภิญญา  รักพุดซา 

งานสัญญาจ้าง 
นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล  

งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์  

งานเวรประจ าวัน 
นางพรนิภา  ตอพล  

งานรักษาความปลอดภัย 
นายอภิพลตรี  บุตตะ  



การลงเวลาสแกนนิ้ว (ปกติ) 
 - เวลามา ไม่เกิน 08.10 น. 
 - เวลากลับ ตั้งแต่ 16.20 น. เป็นต้นไป 
การลงเวลาสแกนนิ้ว (ไม่มีภารกิจหรือไม่มีนักเรียนมาโรงเรียน) 
 - เวลามา ไม่เกิน 08.30 น. 
 - เวลากลับ ตั้งแต่ 15.30 น. เป็นต้นไป 
การลงเวลาออนไลน์ 
 - ลงเวลาใน Google Form 6.00 - 08.30 น. 

*กรณีทีส่แกนนิ้วไม่ไดใ้ห้ไปลงเวลาในสมุด ที่ห้องกลุ่มบริหารบุคคล 

ลากิจและลาป่วย รวมกันไม่เกิน 6 คร้ัง และจ านวนวันไม่เกิน 23 วัน 
 *กรณีที่ลาป่วยมากกว่า 3 วันท าการ ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ 

***การลาคร่ึงวัน จะคิดเป็นการลา 1 วัน*** 
 

การเขียนใบลา 
1. ลากิจ เขียนใบลาส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ 
2. ลาป่วย เขียนใบลาเมื่อมาโรงเรียนแล้วไม่เกิน 3 วันท าการ 
*กรณีที่ลาป่วยมากกว่า 3 วันท าการ ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ 



ต้องมาสแกนนิ้วไม่เกิน 09.00 น. และมาบันทึกแบบฟอร์ม 
*กรณีการลงเวลาออนไลน์ จะไม่มีการขออนุญาตสาย 

ที่ 
ว/
ด/
ป 

ชื่อ - สกุล 

เหตุผล/ความ
จ าเป็นที่ขอ

อนุญาตมาปฏิบัติ
ราชการสาย 

เวลา
มา 

ลงชื่อผู้
ขอ

อนุญาต 

ความเห็นของผู้บริหาร 
(ผอ. / รอง ผอ.) 

อนุญา
ต 

ไม่
อนุญาต 

ลายมือ
ช่ือ 



มี 2 รูปแบบ คือ ไป – กลับ และไปไม่กลับ 

ต้องมาบันทึกแบบฟอร์มและน าไปให้ผู้บริหารพิจารณาอนุญาต
ก่อนจึงจะออกไปได้ 

เม่ือกลับมาแล้วต้องมาบันทึกเวลากลับลงในแบบฟอร์ม 

ว/
ด/
ป 

ช่ือ - 
สกุล 

เหตุผล/ความ
จ าเป็นท่ีขอ

อนุญาตออกนอก
สถานท่ีปฏิบัติ

ราชการ 

เวลา
ไป 

ลงช่ือผู้
ขอ

อนุญาต 

ความเห็นของผู้บริหาร 
(ผอ. / รอง ผอ.) 

เวลา
กลับ 

ลงช่ือผู้ขอ
อนุญาต อนุญา

ต 

ไม่
อนุญา

ต 

ลายมื
อช่ือ 



1. กรอกแบบขอใบรับรองเงินเดือน ที่ห้องกลุ่มบริหารบุคคล 
2. เจ้าหน้าที่จะท าการกรอกข้อมูลและท าเอกสารให้ภายใน 1 – 3 วัน 
3. รับเอกสารที่ห้องธุรการ 







จุดปฏิบัติหน้าที่เวร 
1. ประตู 1     บันทึกเวรท่ีป้อมยาม 
2. โรงจอดรถจักรยานยนต์  บันทึกเวรท่ีป้อมยาม 
3. ประตู 2  บันทึกเวรท่ีโรงจอดรถโรงเรียน 
4. ประตู 3 บันทึกเวรท่ีส านักงานนักการภารโรง 
5. โรงอาหารและสวนป่าหลังอาคาร 2 บันทึกเวรท่ีโรงอาหาร 

***จะมีเจ้าหน้าที่งานเวรประจ าวันคอยอ านวยความสะดวก 
ในการเตรียมอุปกรณ์คัดกรอง จ านวนเวรละ 1 คน 



การปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน 
 ปฏิบัติหน้าที่เวลา 06.00 – 18.00 น. 
การปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน 
 ปฏิบัติหน้าที่เวลา 18.00 – 06.00 น. 

 



หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ครูเวรกลางวันให้รับผิดชอบตั้งแต่ 06.00 น. และส่งมอบเวรให้กับคุณครูเวรกลางคืน 
18.00 น. โดยให้ครูเวรลงลายมือชื่อ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรในสมุดบันทึกเวร และอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลามีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้ 

              1.1 โซนที่ 1 รับผิดชอบบริเวณ ตั้งแต่อาคารพิพิธภัณฑ์, อาคาร 4, อาคาร 3,          
อาคารคหกรรม, อาคารอุตสาหกรรม, อาคารเซรามิค, อาคาร 2 และอาคาร 6 

              1.2 โซนที่ 2 รับผิดชอบบริเวณต้ังแต่หอประชุมหลวงปู่ผาด, อาคาร 1, อาคาร 
5, โรงอาหารอาคารเกษตรและอาคารพลศึกษา 

2. ครูเวรกลางคืนให้รับผิดชอบหน้าที่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนั้น ถึง 06.00 น. ของวัน
ใหม่ โดยส่งมอบเวรให้กับครูเวรกลางวัน ให้ครูเวรลงลายมือชื่อ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรลงในสมุด
บันทึกเวร และอยู่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

3. สอดส่องกวดขันยานพาหนะเข้า - ออก ตรวจตราทรัพย์สินและดูแลเหตุการณ์ส าคัญ ถ้า
มีเหตุร้ายให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 

4. ตรวจการปฏิบัติหน้าที่เวรของยาม นักการภารโรงให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทางโรงเรียน
มอบหมายอย่างเคร่งครัด 

5. ตรวจบริเวณรอบโรงเรียนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้ด าเนินการแก้ไข แล้วแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ ตลอดจนตรวจสอบสภาพความผิดปกติทั่วไป เช่น การปิดไฟฟ้า การ
ปิดน้ า การปิดห้องต่างๆ ของอาคาร 

6. ผู้ตรวจเวรกลางคืน มีหน้าที่ก ากับการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวร นักการเวร ยาม และตรวจ
ความเรียบร้อยทั่วไป ระหว่าง 18.00 น. ของวันนั้น ถึง 06.00 น. ของวันใหม่ ผู้ตรวจเวร
กลางวัน มีหน้าที่ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร นักการเวร ยาม และตรวจความ
เรียบร้อยทั่วไป ระหว่าง 16.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ของวันนั้น  

7. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวร ยาม ตามค าสั่งนี้ได้ อันเน่ืองมาจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น 
ได้รับค าสั่งไปราชการ ตรงกับที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เวร ยาม ให้ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเวรโดยท าบันทึกการเปลี่ยนเวรตามแบบฟอร์มที่ทางโรงเรียนก าหนดให้
เรียบร้อย 


