
 
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งสร้างคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบ ให้ 
เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู 
เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น 
สำคัญ 

 

 



ขอบข่าย/ภารงาน 

๑. กลุ่มงานธุรการ 
1.1 งานสารบรรณโรงเรียน 
1.2 งานสถิติและรายงาน 
1.3 งานประสานส่วนราชการและองค์กร 
1.4 งานเลขานุการผู้อำนวยการ 
1.5 งานสารสนเทศกลุ่ม 

๒. กลุ่มงานบุคลากร 
2.1 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.3 งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 2.5 งานวินัยและนิติกร 
 2.6 งานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 3.1 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2 งานประเมินเล่ือนวิทยฐานะ 

3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.4 งานการเล่ือนเงินเดือน 
3.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.6 งานสวัสดิการครู 
3.7 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.8 งานสถิติการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังขอบข่าย /ภารกิจ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. งานสารบรรณโรงเรียน 
2. งานสถิติและรายงาน 
3. งานประสานส่วนราชการ

และองค์กร 
4. งานเลขานุการ

ผู้อำนวยการ 
5. งานสารสนเทศกลุ่ม 

 

 
1 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
2 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
3. งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
5.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานวินัย 
6.  งานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. งานประเมินเล่ือนวิทยฐานะ 
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. งานการเล่ือนเงินเดือน 
5. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6. งานสวัสดิการครู 
7. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
8. งานสถิติการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 



1. กลุ่มงานธุรการ 
1.1  งานสารบรรณโรงเรียน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1.) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ 
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.) ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๓.) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.) งานลงทะเบียน รับ–ส่งหนังสือราชการทุกประเภท 

5.) โต้ตอบหนังสือราชการ 

6.) รับ – ส่ง หนังสือ E-Office สำนักงาน 

7.)รวบรวมเอกสาร เก็บข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ของฝ่ายธุรการและทางราชการ 

8.) งานออกคำส่ัง ประกาศโรงเรียน หนังสือรับรอง 

9.) บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน 

10.) เก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ 

12.) จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ฝ่ายธุรการ 

13.) ถ่ายเอกสารหนังสือราชการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 

1.2 งานสถิติและรายงาน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถท่ีจะค้นหาได้ 

สะดวกและรวดเร็ว 
2.) นำสำเนาหนังสือแจ้งและมอบให้บุคลากร 

3.) จัดทำทะเบียนคุมคำส่ัง และประกาศของโรงเรียน 
4.) จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารการประชุมในการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน 
5.) จัดทำรายงานการประชุมภายหลังเสร็จส้ินการประชุมครูและบุคลากรในแต่ละครั้ง 
6.) สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

 

1.3  งานประสานส่วนราชการและองค์กร 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การดำเนินงานทัน 

กำหนดเวลา 
2.) ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ 
3.) ให้คำช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 
4.) อำนวยความสะดวกในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์และการบริการการพิมพ์เอกสารแก่คณะครูและ 

บุคลากรในโรงเรียน 



5.) จัดทำแบบฟอร์มในกาติดต่อทางราชการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ 
ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 

6.) จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 

7.) จัดทำข้อมูลขอใบประกอบวิชาชีพให้แก่บุคลากร 

8.) จัดทำข้อมูลเพื่อขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 

1.4  งานเลขานุการผู้อำนวยการ 
1.) ประสานการนัดหมายต่าง ๆ 
2.) อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน 
3.) ดำเนินการนำเสนอหนังสือรับ –ส่งท้ังภายในและภายนอกและบุคคลต่าง ๆ 
4.) ดำเนินการติดต่อประสานงานท้ังภายใน และภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายให้กับ 
หน่วยงานภายใน –ภายนอกและบุคคลต่าง ๆ 
 

1.5  งานสารสนเทศกลุ่ม 
1.) จัดทำโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  (บอร์ด) 

2.) จัดทำขอบข่าย/ภารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.) จัดทำโครงสร้างของการบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.) จัดทำสถิติการบริหารงาน 

5.) สรุปผลการปฏิบัติงาน  

2. กลุ่มงานบุคลากร 
2.1  งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑.) วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนนักเรียน 
๒.) คำนวณอัตราจำนวนครูต่อจำนวน นักเรียน 
3.) จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของ 

     ทุกปี  
4.) ส่งข้อมูลไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ เพื่อกำหนด อัตราครูขาด ครูเกิน  
5.) กรณีมีตำแหน่งว่างท่ีโรงเรียนสามารถ ใช้ได้ โรงเรียนจะแจ้งความประสงค์ วิชาเอกท่ีต้องการ 

เพื่อ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ จะได้ บรรจุหรือรับย้ายต่อไป 
 

 2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.)  รับครูบรรจุใหม่หรือรับย้าย 
2.)  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังครูพี่เล้ียงสำหรับครูบรรจุใหม่  
3.)  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม 
4.)  เตรียมแบบประเมินให้คณะกรรมการ 



5.)  คณะกรรมการดำเนินการประเมินเป็น ระยะ ๆ 6 เดือน/ครั้ง จนครบ 2 ปี  
6.)  สรุปผลการประเมิน 
7.)  รายงานผู้บริหารโรงเรียน 
8.)  รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  
9.) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ แจ้งผลการประเมิน 
10.)  จัดทำคำส่ังบรรจุแต่งต้ัง 
 

 ๒.3 งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) การยื่นคำร้องขอย้าย 

1.1) ผู้บริหารยื่นแบบคำร้องขอย้ายปีละ 1ครั้ง 
1.2) ข้าราชการครูยื่นแบบขอย้ายปีละ 2ครั้ง ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1– 15 กุมภาพันธ ์

 ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 
 2.)  การย้ายเข้า  

2.1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ แจ้งรายช่ือผู้ขอย้ายมายังโรงเรียน  
2.2) นำรายช่ือผู้ขอย้ายเข้าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ 

ขอความเห็นชอบ  
2.3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ แจ้งคำส่ังย้ายให้โรงเรียนทราบ 
2.4) ข้าราชการครูท่ีย้ายเข้ารายงานตัวปฏิบัติ หน้าท่ีราชการ 
2.5) โรงเรียนแจ้ง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ทราบ 

3.) การย้ายออก 
3.1) ข้าราชการครูส่งแบบคำร้องขอย้าย 
3.2) สรุปรายช่ือผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้ 

ความเห็นชอบ 
3.3) สรุปแบบคำร้องขอย้ายเพื่อเสนอผู้บริหาร โรงเรียนลงความเห็น 
3.4) ส่งแบบคำร้องขอย้ายไปยัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
3.5) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ส่งคำส่ังย้ายและแต่งต้ังข้าราชการ ครูมายังโรงเรียน 
3.6) ข้าราชการครูท่ีได้รับคำส่ังย้ายมอบหมาย งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
3.7) ทำหนังสือส่งตัวข้าราชการครูท่ีได้ย้าย และแจ้ง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ทราบ 
 

 ๒.4 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานวินัย 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน  
2.) การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำ การปฏิบัติงาน  
3.) การประชุม อบรมสัมมนาในโรงเรียน  
4.) การส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนา ภายนอก 
5.) กรณีกระทำผิดวินัย 

5.1) ว่ากล่าวตักเตือน  



5.2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
5.3) แต่งต้ังคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง  
5.4) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
5.5) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

6.) รายงานผู้บริหารทราบ  
7.) รายงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 

 

 ๒.5 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) จัดทำแฟ้ม กพ.7 ให้เป็นปัจจุบันและ ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 

1.1)  คำส่ังบรรจุแต่งต้ัง  
1.2)  คำส่ังย้ายและแต่งต้ัง 
1.3) คำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน 
1.4) คำส่ังปรับเงินเดือน  
1.5 คำส่ังเกษียณ  
1.6) อื่น ๆ ถ้ามี เช่น ปรับวุฒิ เปล่ียนช่ือ – สกุล 

     2.) ลงรายการในทะเบียนประวัติเป็น ปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 
     3.) บริการค้นหาข้อมูล เอกสาร ทะเบียน ประวัติ 

 

 ๒.6 งานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.)  ประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว  
2.) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้าง ช่ัวคราว 
3.) จัดทำคำส่ังจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  
4.) จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
5.) จัดส่งเอกสารไปยัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
6.) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราว 
7.) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
8.) นำผลการประเมินไปเพื่อพิจารณาเพิ่ม ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 

  
๓. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
 ๓.๑ งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
     1.)  การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 

    2.) การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำ การปฏิบัติงาน 
    3.) การประชุม อบรมสัมมนาในโรงเรียน 
    4.)  การส่งบุคลากรไปอบรม/ ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษา ดูงาน  
     5.) การอบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มี วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ 



3.2 งานประเมินเล่ือนวิทยฐานะ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) เตรียมแบบประเมินและคู่มือการประเมิน  
2.) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิทยฐานะ 
3.) ผู้รับการประเมินส่งเอกสารคำขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
4.) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการ ประเมิน 
5.) ประสานคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินตามท่ีกำหนด 
6.) สรุปผลการประเมิน 
7.) ส่งเอกสารการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ  
8.) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ จัดทำคำส่ังเล่ือนวิทยฐานะ (กรณี ชำนาญการ) 
9.) กรณี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 3  
10.) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ แจ้งผลการประเมิน 

3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีก.ค.ศ.กำหนด ใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือ
ปฏิบัติ 

2.) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
3.) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
4.) นำผลการสรุปการประเมินเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบ 

3.4 งานการเล่ือนเงินเดือน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) รายงานจำนวนข้าราชการครูท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน  
2.) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
3.) คณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครู  
4.) ข้าราชการครูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5.) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
6.) แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
7.) จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

7.1) คะแนนการประเมิน 
7.2) สถิติวันลา  
7.3)  สถิติการเล่ือนเงินเดือน 5 ปี ย้อนหลัง  
 7.4)  สถิติการได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
 7.5) แบบเสนอเล่ือนเงินเดือนตามลำดับความดีความชอบ 



   8.) คณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาตัวบุคคลท่ีจะ ได้รับการเล่ือนเงินเดือน (ดีเด่น, ดีมาก, ดี, 
พอใช้, ไม่เล่ือน)  แล้วแต่กรณี  

   9.) จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  
  10.) จัดทำเอกสารหมายเลขต่าง ๆ ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษฯ 
  11.) จัดทำคำส่ังเล่ือนเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู ท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
  12.) แจ้งผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูทราบ 
 

 3.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) สำรวจและตรวจสอบข้าราชการครูท่ีมีคุณสมบัติจะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ  

จักรพรรดิมาลา ประจำทุกปี 
2.) จัดทำข้อมูลรายบุคคลเพื่อเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญ 

จักรพรรดิมาลา 
3.) ดำเนินการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้มี 

คุณสมบัติ ครบถ้วน 
4.) แจ้งผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีท่ีเสนอขอเซ็นรับทราบและรับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5.) จัดทำทะเบียนประวัติการได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลา 
 

3.6 งานสวัสดิการครู 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1.) วางแผนการดำเนินงานสวัสดิการครู 
2.) ควบคุม ดูแลการดำเนินงานเพื่อสวัสดิการครูให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3.) จัดทำบัญชีรายรับ –จ่ายให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
4.) รายงานผลการดำเนินงานทุกส้ินปี 
5.) จัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสวัสดิการครู 
6.) สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินให้สมาชิกทราบ 

 
3.7  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้

ข้าราชการครูทราบ 
1.1)  รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
1.2)  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  
1.3)  รางวัลคุรุสภา  
1.4)  รางวัลครูดีในดวงใจ  
1.5)  รางวัลครูสอนดี  
1.6)  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ฯลฯ 



     2.) ข้าราชการครูท่ีสนใจส่งแบบคำขอ รางวัลต่าง ๆ พร้อมหลักฐาน เอกสารอ้างอิง  
     3.) เสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อรับรอง  
     4.) ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
     5.) แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าราชการครู ทราบ  
     6.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ใน ลำดับถัดไป 

 3.8 งานสถิติการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) ตรวจสอบบัญชีการลงเวลาปฏิบัติของบุคลากร 
2.) จัดทำสถิติและสรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถานศึกษา 
3.) จัดทำเอกสารการลาของบุคลากร 
4.) สรุปวันลา เสนอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ ท่ีสังกัดทุกปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


