
 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งสร้างคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้ 
เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู 
เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 

 



ขอบข่าย/ภารงาน 

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

๒. กลุ่มงานบุคลากร 
2.1 งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2.3 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 2.5 งานวินัยและนิติกร 
 2.6 งานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 3.1 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2 งานประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังขอบข่าย /ภารกิจ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. งานสารบรรณโรงเรียน 
2. งานสถิติและรายงาน 
3. งานประสานส่วนราชการ

และองค์กร 
4. งานเลขานุการ

ผู้อ านวยการ 
5. งานสารสนเทศกลุ่ม 

 

 
1 งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3. งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
5.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานวินัย 
6.  งานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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



1. กลุ่มงานธุรการ 
1.1  งานสารบรรณโรงเรียน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1.) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถ 
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.) ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.) งานลงทะเบียน รับ–ส่งหนังสือราชการทุกประเภท 

5.) โต้ตอบหนังสือราชการ 

6.) รับ – ส่ง หนังสือ E-Office ส านักงาน 

7.)รวบรวมเอกสาร เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของฝ่ายธุรการและทางราชการ 

8.) งานออกค าสั่ง ประกาศโรงเรียน หนังสือรับรอง 

9.) บันทึกและจัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือน 

10.) เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 

12.) จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ฝ่ายธุรการ 

13.) ถ่ายเอกสารหนังสือราชการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 

1.2 งานสถิติและรายงาน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะค้นหาได้ 

สะดวกและรวดเร็ว 
2.) น าส าเนาหนังสือแจ้งและมอบให้บุคลากร 

3.) จัดท าทะเบียนคุมค าสั่ง และประกาศของโรงเรียน 
4.) จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารการประชุมในการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน 
5.) จัดท ารายงานการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครูและบุคลากรในแต่ละครั้ง 
6.) สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

1.3  งานประสานส่วนราชการและองค์กร 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การด าเนินงานทัน 

ก าหนดเวลา 
2.) ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการเก่ียวกับหน่วยงานต่าง ๆ 
3.) ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 
4.) อ านวยความสะดวกในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์และการบริการการพิมพ์เอกสารแก่คณะครูและ 

บุคลากรในโรงเรียน 



5.) จัดท าแบบฟอร์มในกาติดต่อทางราชการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ 
ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 

6.) จัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 

7.) จัดท าข้อมูลขอใบประกอบวิชาชีพให้แก่บุคลากร 

8.) จัดท าข้อมูลเพื่อขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

1.4  งานเลขานุการผู้อ านวยการ 
1.) ประสานการนัดหมายต่าง ๆ 
2.) อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน 
3.) ด าเนินการน าเสนอหนังสือรับ –ส่งทั้งภายในและภายนอกและบุคคลต่าง ๆ 
4.) ด าเนินการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายให้กับ 
หน่วยงานภายใน –ภายนอกและบุคคลต่าง ๆ 
 

1.5  งานสารสนเทศกลุ่ม 
1.) จัดท าโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  (บอร์ด) 

2.) จัดท าขอบข่าย/ภารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.) จัดท าโครงสร้างของการบริหารงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.) จัดท าสถิติการบริหารงาน 

5.) สรุปผลการปฏิบัติงาน  

2. กลุ่มงานบุคลากร 
2.1  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑.) วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนนักเรียน 
๒.) ค านวณอัตราจ านวนครูต่อจ านวน นักเรียน 
3.) จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของ 

     ทุกปี  
4.) ส่งข้อมูลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ เพ่ือก าหนด อัตราครูขาด ครูเกิน  
5.) กรณีมีต าแหน่งว่างที่โรงเรียนสามารถ ใช้ได้ โรงเรียนจะแจ้งความประสงค์ วิชาเอกที่ต้องการ 

เพ่ือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จะได้ บรรจุหรือรับย้ายต่อไป 
 

 2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.)  รับครูบรรจุใหม่หรือรับย้าย 
2.)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงส าหรับครูบรรจุใหม่  
3.)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม 
4.)  เตรียมแบบประเมินให้คณะกรรมการ 



5.)  คณะกรรมการด าเนินการประเมินเป็น ระยะ ๆ 6 เดือน/ครั้ง จนครบ 2 ปี  
6.)  สรุปผลการประเมิน 
7.)  รายงานผู้บริหารโรงเรียน 
8.)  รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  
9.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แจ้งผลการประเมิน 
10.)  จัดท าค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
 

 ๒.3 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) การยื่นค าร้องขอย้าย 

1.1) ผู้บริหารยื่นแบบค าร้องขอย้ายปีละ 1ครั้ง 
1.2) ข้าราชการครูยื่นแบบขอย้ายปีละ 2ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1– 15 กุมภาพันธ์ 

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 
 2.)  การย้ายเข้า  

2.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แจ้งรายชื่อผู้ขอย้ายมายังโรงเรียน  
2.2) น ารายชื่อผู้ขอย้ายเข้าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ 

ขอความเห็นชอบ  
2.3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แจ้งค าสั่งย้ายให้โรงเรียนทราบ 
2.4) ข้าราชการครูที่ย้ายเข้ารายงานตัวปฏิบัติ หน้าที่ราชการ 
2.5) โรงเรียนแจ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ทราบ 

3.) การย้ายออก 
3.1) ข้าราชการครูส่งแบบค าร้องขอย้าย 
3.2) สรุปรายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอย้ายเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้ 

ความเห็นชอบ 
3.3) สรุปแบบค าร้องขอย้ายเพ่ือเสนอผู้บริหาร โรงเรียนลงความเห็น 
3.4) ส่งแบบค าร้องขอย้ายไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
3.5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ส่งค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ ครูมายังโรงเรียน 
3.6) ข้าราชการครูที่ได้รับค าสั่งย้ายมอบหมาย งานในหน้าที่รับผิดชอบ  
3.7) ท าหนังสือส่งตัวข้าราชการครูที่ได้ย้าย และแจ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ทราบ 
 

 ๒.4 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานวินัย 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน  
2.) การจัดหาหรือจัดท าเอกสารแนะน า การปฏิบัติงาน  
3.) การประชุม อบรมสัมมนาในโรงเรียน  
4.) การส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนา ภายนอก 
5.) กรณีกระท าผิดวินัย 

5.1) ว่ากล่าวตักเตือน  



5.2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
5.3) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง  
5.4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
5.5) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

6.) รายงานผู้บริหารทราบ  
7.) รายงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

 

 ๒.5 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) จัดท าแฟ้ม กพ.7 ให้เป็นปัจจุบันและ ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 

1.1)  ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง  
1.2)  ค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
1.3) ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.4) ค าสั่งปรับเงินเดือน  
1.5 ค าสั่งเกษียณ  
1.6) อ่ืน ๆ ถ้ามี เช่น ปรับวุฒิ เปลี่ยนชื่อ – สกุล 

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

 

 ๒.6 งานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.)  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
2.) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราว 
3.) จัดท าค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
4.) จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
5.) จัดส่งเอกสารไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
6.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 
7.) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
8.) น าผลการประเมินไปเพ่ือพิจารณาเพ่ิม ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

  
๓. กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๑ งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
     1.)  การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 

    2.) การจัดหาหรือจัดท าเอกสารแนะน า การปฏิบัติงาน 
    3.) การประชุม อบรมสัมมนาในโรงเรียน 
    4.)  การส่งบุคลากรไปอบรม/ ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษา ดูงาน  
     5.) การอบรมเพ่ือพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 



 
3.2 งานประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) เตรียมแบบประเมินและคู่มือการประเมิน  
2.) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิทยฐานะ 
3.) ผู้รับการประเมินส่งเอกสารค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
4.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมิน 
5.) ประสานคณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินตามที่ก าหนด 
6.) สรุปผลการประเมิน 
7.) ส่งเอกสารการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
8.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดท าค าสั่งเลื่อนวิทยฐานะ (กรณี ช านาญการ) 
9.) กรณี ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3  
10.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แจ้งผลการประเมิน 

3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือ
ปฏิบัติ 

2.) ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
3.) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
4.) น าผลการสรุปการประเมินเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาบ าเหน็จความชอบ 

3.4 งานการเลื่อนเงินเดือน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) รายงานจ านวนข้าราชการครูที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน  
2.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
3.) คณะกรรมการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครู  
4.) ข้าราชการครูจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
5.) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
6.) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
7.) จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

7.1) คะแนนการประเมิน 
7.2) สถิติวันลา  
7.3)  สถิติการเลื่อนเงินเดือน 5 ปี ย้อนหลัง  
 7.4)  สถิติการได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 7.5) แบบเสนอเลื่อนเงินเดือนตามล าดับความดีความชอบ 



   8.) คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตัวบุคคลที่จะ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน (ดีเด่น, ดีมาก, ดี, 
พอใช้, ไม่เลื่อน)  แล้วแต่กรณี  

   9.) จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
  10.) จัดท าเอกสารหมายเลขต่าง ๆ ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษฯ 
  11.) จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือนส าหรับข้าราชการครู ที่ไม่มีวิทยฐานะ 
  12.) แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูทราบ 
 

 3.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) ส ารวจและตรวจสอบข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติจะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ  

จักรพรรดิมาลา ประจ าทุกปี 
2.) จัดท าข้อมูลรายบุคคลเพื่อเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญ 

จักรพรรดิมาลา 
3.) ด าเนินการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้มี 

คุณสมบัติ ครบถ้วน 
4.) แจ้งผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีที่เสนอขอเซ็นรับทราบและรับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5.) จัดท าทะเบียนประวัติการได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ จักรพรรดิมาลา 
 

3.6 งานสวัสดิการครู 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1.) วางแผนการด าเนินงานสวัสดิการครู 
2.) ควบคุม ดูแลการด าเนินงานเพ่ือสวัสดิการครูให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3.) จัดท าบัญชีรายรับ –จ่ายให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
4.) รายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นปี 
5.) จัดท าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสวัสดิการครู 
6.) สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินให้สมาชิกทราบ 

 
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.) ข้าราชการครูที่สนใจส่งแบบค าขอ รางวัลต่าง ๆ พร้อมหลักฐาน เอกสารอ้างอิง  
     3.) เสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือรับรอง  
     4.) ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
     5.) แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าราชการครู ทราบ  
     6.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ใน ล าดับถัดไป 

 3.8 งานสถิติการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.) ตรวจสอบบัญชีการลงเวลาปฏิบัติของบุคลากร 
2.) จัดท าสถิติและสรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถานศึกษา 
3.) จัดท าเอกสารการลาของบุคลากร 
4.) สรุปวันลา เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่สังกัดทุกปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


