


ค ำน ำ 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด 5 มาตรา 39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546    และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสองได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      ก าหนดให้มี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต      และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน  
42 เขต กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร       และการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550 ลง วันที่ 8 พฤษภาคม 2550   และมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 
(ปรับปรุง พ.ศ.2562) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบุคคล จึงได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานขึ้น ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคล ซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งใน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ที่ส าคัญ 7 ประการซึ่งเก่ียวกับ การวิเคราะห์วางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง   งานธุรการและสารบรรณ    การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ 
งานพัฒนาบุคลากร งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และร่วมสนับสนุน การปฏิบัติงานกบั
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
เกิดเป็นภาระงาน 
   ฝ่ายบุคคล ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคล ไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
  
         ฝ่ายบุคคล 
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ส่วนที่ 1 
 บทน ำ 

 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 
24 ก  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 และมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 
(ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
   ดังนั้นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลได้นั้น 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน   จึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่าย
บุคคล และบุคลากรอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคิด 
 
   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรร
มาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาของผู้เรียนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 
  1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบ
ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
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 4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

วิสัยทัศน์ฝ่ำยบคุคล 
 
  ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจ บริการ พัฒนางานอยู่เสมอ 
 

พันธกิจ    
 
  บริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย สร้างขวัญก าลังใจ ให้การศึกษา
ไทยมีคุณภาพ 
 

เป้ำหมำย 
 
  1.การบริหารงานบุคคล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ได้รับการพัฒนา การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 

 ขอบข่ำยและภำรกิจ 
 
 1. งานส านักงานฝ่ายบุคคล 
  2. งานวางแผนอตัราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  3. งานการมาปฏิบัติราชการ การลา การไปอบรม ประชุมและสัมมนา 
  4. งานรักษาวินัย นิติการ สอบสวน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
  5. งานรายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
  6. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ งาน
ส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ และงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  7. งานพัฒนาบุคลากร 
  8. งานขอมีบัตรประจ าตัวและการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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  9. งานจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  10. งานธุรการและสารบรรณ 
  11. งานสวัสดิการ ขวัญและก าลังใจ 
  12. งานสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
  13. งานส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
  14. งานสารสนเทศโรงเรียน 
  15. งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
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นางนลนิ์ภาณี กรศรีมหาลาภ 
ครูช านาญการพิเศษ 

นส.ภัทรารัตน์ พิกุลแกม 
ครู 

นายสุพจน ์ตาด้วง 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายชานน คุรุบรรเจิดจิด 

ครูช านาญการพิเศษ 

นายวิทยา นวลจันทร ์
ครูอัตราจ้าง 

ผังบริหารฝา่ยบุคคล 

นายสามารถ แจ่มเมธีกุล 
ครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้า
ครูช านาญการพิเศษ 

นายไพบูลย ์ พวงเงิน 
ผูอ้ านวยการ 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
ครูช านาญการพิเศษ 

นางมณีวรรณ สุทธรินทร์ 
ครูช านาญการพิเศษ 

จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า 
รองผูอ้ านวยการ 

นายสมพงษ์ วิชาราช 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ ์
ครูช านาญการพิเศษ 

นางนภาพร ทะยะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

นส.ละเอียด อินต๊ะฮอง 
ครูช านาญการพิเศษ 

นส.ต้นแก้ว ดามัง 
ครู 

นายบุญม ีแย้มใย 
ยาม 

นายบุญเรอืง แก้วแสนสาย 
ยาม 
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ส่วนท่ี 2  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล 

 
 

 
 
1. จ่าสิบเอกสมร   แก้วหล้า ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รับผิดชอบ ควบคุม 
ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า การปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคล การประสานงาน 
ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้ 
 1) งานส านักงานกลุ่มบริหารบุคคล 
  2) งานวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  3) งานการมาปฏิบัติราชการ การลา การไปอบรม ประชุมและสัมมนา 
  4) งานรักษาวินัย นิติการ สอบสวน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
  5) งานรายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
  6) งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ งาน
ส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ และงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  7) งานพัฒนาบุคลากร 
  8) งานขอมีบัตรประจ าตัวและการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  9) งานจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  10) งานธุรการและสารบรรณ 
  11) งานสวัสดิการ ขวัญและก าลังใจ 
  12) งานสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
  13) งานส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
  14) งานสารสนเทศโรงเรียน 
  15) งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 
 
 



6 
 

 

 
 
2. นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานดังนี้ 
  2.1 งานส านักงานฝ่ายบุคคล 
   1) จัดท าแผนพัฒนางาน โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการ และปฏิทินงานฝ่ายบุคคล 
   2) จัดหา – ซื้อทรัพยากรที่จ าเป็นในส านักงาน 
   3) จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
   4) โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบและ
ส่งออกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา 
   5) จัดท าทะเบียนส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ที่ผู้รับสามารถยืนยันการรับหนังสือ
ราชการได้ 
   6) จัดพิมพ์เอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในกลุ่มบริหารบุคคล 
   7) จัดท าข้อมูล เพ่ิมเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครู (กพ.7) บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง 
   8) ด าเนินการเก่ียวกับการขอย้ายออก – เข้า ขอช่วยราชการ – มาช่วยราชการ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   9) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างในโรงเรียน 
   10) รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
   11) ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
   12) ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม งาน โครงการ ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
ของกลุ่มงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
   13) ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.2 งานวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   1) รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวนข้าราชการครู จ านวนลูกจ้างประจ า จ านวนพนักงานราชการ จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
   2) วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 
   3) จัดท าแผนอัตราก าลังของโรงเรียน 
   4) เสนอแผนอัตราก าลังของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน จ าแนกตามสาขาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
   6) ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
   7) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งภาระงานให้ครูอัตราจ้างและ
พนักงานราชการทราบ 
   8) ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้าราชการในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
   9) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน ตามแบบประเมิน 
ก.ค.ศ. ก าหนดและในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง  
   10. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 
แล้วแต่กรณีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   11. ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด หรือเมื่อได้รับอนุมัติจาก กศจ.จังหวัด 
 2.3 งานรักษาวินัย นิติการ สอบสวน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
   1) ด าเนินการเสริมสร้าง พัฒนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครู 
   2) ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี 
   3) กรณีมีมูลความผิดวินัย ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี 
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   4) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
   5) การอุทธรณ์ รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
  6) การร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน แล้วเสนอ
ไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ
เรื่องร้องทุกข์ผ่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.4 งานรายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
  1) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2) ประกาศเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วไป 
  3) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๑ 
  4) น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
  5) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 
  6) รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมิน และให้ความเห็นในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๕ พิจารณา 
  7) ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและออกค าสั่ง 
  8) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 
  2.5 งานจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   1) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2) ทะเบียนประวัติถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
   3) เก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา 
   4) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินการ 
 2.6 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
  1) ประสานงาน วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และสรุปรายงานผลการการปฏิบัติ
หน้าที่เวรและยามของบุคลากรเสนอต่อผู้บริหาร 
  2) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่เวรและยามรักษาความปลอดภัย  
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  3) จัดท าเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับงานเวรและยามรักษาความปลอดภัย  
  4) ก ากับดูแลและติดตามงานเวรและยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ  
  5) สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายเดือนเสนอฝ่ายบริหารทราบ 
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3. นางสุดารัตน์   ธิหล้า ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการมาปฏิบัติ
ราชการ การลา การไปอบรม ประชุม และสัมมนา ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงานดังนี้ 
  1) ตรวจสอบการมาลงเวลา การขาด – ลา  มาสาย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกวัน 
  2) จัดท าข้อมูลและสถิติการมาปฏิบัติราชการ การลา การไปอบรม ประชุมและสัมมนาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  3) สรุปวันลาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน 
  4) เสนอขออนุญาตตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีก าหนด 
  5) จัดท าเรื่องการขอลาศึกษาต่อของข้าราชการครู 
 6) ช่วยการปฏิบัติงาน นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์ 
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4. นางนภาพร  ทะยะ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงานดังนี้ 
 1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3) รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการ 
 4) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 5) สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิญชูเกียรติ ผู้มี
ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
 6) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7) ตรวจสอบคุณสมบัติ ขอมี ขอต่อ พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  8) ช่วยการปฏิบัติงาน นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์ 
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5. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานใน
ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้    
  4.1 หัวหน้างานขอมีบัตรประจ าตัว และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานการจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ าในโรงเรียนไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2) ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในโรงเรียนไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 
  4.2 หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 
 มีหน้าที่ รับผิดชอบ และปฏิบัติงานดังนี้ 

1. การวางแผนงานธุรการ 
1.1 การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 

1) รวบรวมข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการที่เป็นปัจจุบัน 
2) จัดเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
3) จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
4) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

1.2 การท าแผนงานธุรการ 
1) รวบรวมข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการที่เป็นปัจจุบัน 
2) จัดเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
3) จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
4) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2. การบริหารงานธุรการ 
     2.1 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) มีการก าหนดข่ายงานธุรการ 
2) มีการท าแผนภูมิการบริหารงานธุรการ 
3) มีการจัดท าพรรณนางานธุรการ 
4) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน 
5) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

    2.2 การจัดบุคลากร 
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1) มีการก าหนดแนวทางการจัดบุคลากร 
2) มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) มีบุคลากรครบทุกงาน 
4) บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน 
5) มีการประเมินและพัฒนา บุคลากรด้านธุรการ 

    2.3 การจัดสถานที่ 
1) มีสถานที่ท างานธุรการ 
2) มีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในห้องธุรการเป็นสัดส่วนและสะดวกแก่การให้บริการ 
3) มีห้องธุรการที่มีความเหมาะสมมั่งคงและปลอดภัย 
4) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
5) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนา 
3. การบริหารงานสารบรรณ 

3.1 การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
1) มีทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
2) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
3) มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

3.2 การโต้ตอบหนังสือราชการ 
1) มีหลักฐานโต้ตอบหนังสือราชการ 
2) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
3) มีหนังสือราชการที่โต้ตอบถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
5) มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

3.3 การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
1) มีการจัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
2) มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การเก็บรักษา

และการท าลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
3) มีการค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว 
4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
5) มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

3.4 การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
1) มีการจัดระบบด้านบริหารงานสารบรรณ 
2) มีการน าวัสดุครุภัณฑ์ บุคลากรในการให้บริการได้เพียงพอ 
3) มีการบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
5) มีการประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
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4. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
1)  มีการประเมินผลการด าเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
2)  มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยของงานธุรการ 
3)  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
4)  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานธุรการ 
5)  มีการนิเทศติดตามงานธุรการอย่างต่อเนื่อง 

        5. ชว่ยการปฏิบัติงาน นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์ 
         6. ชว่ยการปฏิบัติงาน นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง 
         7. ชว่ยการปฏิบัติงาน นายสุพจน์  ตาด้วง 
            8. ช่วยการปฏิบัติงาน นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล 
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6. นางสาวละเอียด   อินต๊ะฮอง ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน
งานสวัสดิการ ขวัญและก าลังใจ ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้    
  ๑) วางแผน ด าเนินการ สวัสดิการโรงเรียน เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหรือนอกโรงเรียนร่วมกับฝ่าย
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2) ประสานงานครูผู้เกี่ยวข้องและอัตราจ้างทุกคนให้มาปฏิบัติงานสวัสดิการอ านวยความสะดวก ดูแล 
ต้อนรับครูและผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน   
 3) ดูแลสวัสดิการทั่วไปของโรงเรียน 
 4) สรุปรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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7. นายสุพจน์  ตาด้วง ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน งาน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้    
 1) จัดท าโครงการแผนปฏิบัติงานสมาคม  
 2) ด าเนินงานประสานสัมพันธ์งานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ท.ช.  
 3) งานสารบรรณสมาคม  
 4) จัดท าเอกสารบันทึกการประชุม 
 5) ด าเนินงานตามที่คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ท.ช. มอบหมาย  
 6) รายงานผลการด าเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ท.ช. 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8. นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน 
งานส านักงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้    
 1) ด าเนินงานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2) จัดท าเอกสารบันทึกการประชุม 
 3) ประสานการด าเนินงานในเรื่องอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด  
 4) รายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
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9. นายสุรินทร์  หุ่นสวุรรณ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน 
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน  ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้    
 ๑) วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกลุ่มบริหารบุคคล 
  2) จัดท า ปรับปรุง เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางานและการสร้าง
ระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 4) จัดระบบฐานข้อมูลของบุคลากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ
ภารกิจ 
 6) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
 7) ประเมินและประสานงานระบบข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 
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10. นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติงาน เป็นหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคคล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้   
  1) การปฐมนิเทศ / การนิเทศภายใน 
  2) การจัดหาหรือท าเอกสารแนะน าแนวทางการปฏิบัติงาน  
  3) การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน  
  4) การส่งบุคลากรไปอบรม / ประชุมสัมมนา / ศึกษาเพ่ิมเติม / ศึกษาดูงาน  
   5) การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning Learning 
Community  
   6) การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



20 
 

 
11. นางสาวต้นแก้ว  ดามัง ต าแหน่งครู (คบ.ภาษาอังกฤษ) มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคล 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดังนี้ 
 1) ช่วยการปฏิบัติงาน นางส่องหล้า    หุ่นสุวรรณ์ 
  2) ช่วยการปฏิบัติงาน นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ 
 3) ช่วยการปฏิบัติงาน นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง 
 4) ช่วยการปฏิบัติงาน นางสาวสุดารัตน์    ธิหล้า 
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12. นายชานน   คุรุบรรเจิดจิต ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติงาน ในฝ่ายบุคคล ดังนี้  
 1) ช่วยการปฏิบัติงาน นายสุรินทร์    หุ่นสุวรรณ์ 
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13. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม ต าแหน่งครู (คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา) มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ใน
ฝ่ายบุคคล ดังนี้  
 1) ช่วยการปฏิบัติงาน นายสุรินทร์    หุ่นสุวรรณ์ 
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14. นายวิทยา  นวลจันทร์ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา) มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน 
ในฝ่ายบุคคล ดังนี้  
 1) ช่วยการปฏิบัติงาน นายสุรินทร์    หุ่นสุวรรณ์ 
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15. นายสมพงษ์   วิชาราช ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คบ.บริหารธุรกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติการใน
ฝ่ายบุคคล ดังนี้ 
  1) ช่วยการปฏิบัติงานนางมณีวรรณ  สุทธรินทร์ 
  2) ช่วยการปฏิบัติงานนางส่องหล้า    หุ่นสุวรรณ ์
   3) ช่วยการปฏิบัติงานนายสามารถ   แจ่มเมธีกุล 
   4) ช่วยการปฏิบัติงานนางนภาพร   ทะยะ 
   5) ช่วยการปฏิบัติงานนายสุพจน์   ตาด้วง 
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16. นายบุญมี  แย้มใย ต าแหน่งยาม มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ในฝ่ายบุคคล ดังนี้ 
  ๑) ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ให้ละเอียดทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่  
  2) เปิด-ปิด ประตูทางเข้าออกสถานศึกษา 
  3) เปิด-ปิดไฟบริเวณอาคาร และบริเวณท่ัวไป 
  ๔) หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่างๆ ให้ทั่วถึงอยู่เสมอ ดูแลระวังทรัพย์สิน และอาคาร อย่าให้เกิดอันตราย     
สูญหาย หรือเสียหาย 
  ๕) แจ้งเหตุ และติดต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุเตือนภัย และการดับเพลิง 
  ๖) ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะและบุคคล พร้อมบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน 
  7) ตรวจสอบและบันทึกการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
  8) บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามล าดับหากมีเหตุด่วน เหตุร้าย 
  9) แนะน า และอ านวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ 
  10) ปฏิบัติหน้าที่ แม่ข่ายวิทยุ ศูนย์ ทช. (ศูนย์วิทยุสื่อสารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์) คลื่นความถี่ รับ – 
ส่ง FM. 147.500 เมกเฮริท 
  11) ทดสอบสัญญาณการใช้วิทยุสื่อสาร เวลา 09.00 น. ของวันปฏิบัติราชการ 
  12) ปฏิบัติหน้าที่ตามห้วงเวลา ตั้งแต่ เวลา 06.00 -  18.00 น. และ 18.00 – 06.00 น. 
  13) ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  ๑4) ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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17. นายบุญเรือง  แก้วแสนสาย ต าแหน่งยาม มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ในฝ่ายบุคคล ดังนี้ 
  ๑) ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ให้ละเอียดทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่  
  2) เปิด-ปิด ประตูทางเข้าออกสถานศึกษา 
  3) เปิด-ปิดไฟบริเวณอาคาร และบริเวณท่ัวไป 
  ๔) หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่างๆ ให้ทั่วถึงอยู่เสมอ ดูแลระวังทรัพย์สิน และอาคาร อย่าให้เกิดอันตราย     
สูญหาย หรือเสียหาย 
  ๕) แจ้งเหตุ และติดต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุเตือนภัย และการดับเพลิง 
  ๖) ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะและบุคคล พร้อมบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน 
  7) ตรวจสอบและบันทึกการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
  8) บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามล าดับหากมีเหตุด่วน เหตุร้าย 
  9) แนะน า และอ านวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ 
  10) ปฏิบัติหน้าที่ แม่ข่ายวิทยุ ศูนย์ ทช. (ศูนย์วิทยุสื่อสารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์) คลื่นความถี่ รับ – 
ส่ง FM. 147.500 เมกเฮริท 
  11) ทดสอบสัญญาณการใช้วิทยุสื่อสาร เวลา 09.00 น. ของวันปฏิบัติราชการ 
  12) ปฏิบัติหน้าที่ตามห้วงเวลา ตั้งแต่ เวลา 06.00 -  18.00 น. และ 18.00 – 06.00 น. 
  13) ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  ๑4) ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนท่ี 3  
กระบวนการปฏิบัติงาน 

การเสนอใบลากิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอลารับแบบฟอร์มและกรอกรายละเอียด 

ครูรับผิดชอบ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 

ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ 

แจ้งผลให้ผู้ขอลาทราบ 

ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาท ี
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ส่วนท่ี 4  
เอกสารอ้างอิง 

  1. ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 
 ตอนที่ 24 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 
  2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2562 ลง 28 กุมภาพันธ์ 2562 
  3. หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 เรื่อง การก าหนด
จ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย ลง 28 ธันวาคม 2561 
  4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2548 
  5. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ลง 11 มกราคม  
 พ.ศ.2555 
  7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้าย การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 ลง 
 17 กันยายน 2561 
  8. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 เรื่อง การจัดล าดับอาวุโสในราชการ  
ลง 30 กรกฎาคม 2555 
  9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536  และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 
  10. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 
  11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  12. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  14. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
  15. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   
  16. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
  17. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561  
  18. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
 


