
คู่มือการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ที่ตั้ง  63 หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน  สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  โทรศัพท์ 053 -975-144 
โทรสาร053–975-144 e-Mail tcp_school@hotmail.com Website: http://www.tcp.ac.th/ 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  จัดตั้งเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2522  จัดการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
วิสัยทัศน์ 
 จัดการศึกษาหลักสูตรมาตรฐานสากล เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เน้นค้นคว้าทักษะทางอาชีพ 
สืบสานจารีตวัฒนธรรมท้องถิ่น 
พันธกิจ 
1.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์  
     ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือส่งเสริม  พัฒนาทักษะอาชีพ  
     ของผู้เรียน 
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและมีความเป็นพลเมืองโลก 
7.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อัตลักษณ์ 
      “ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน 
2. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียน 
3. มีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
4. มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในโรงเรียน (น้ำ , ไฟฟ้า) 
5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 

 
 
 

 

http://www.tcp.ac.th/


- งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและออกจากราชการ 
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
- งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานบุคลากรและการรักษาวินัย 
- งานเวรยามและรักษาความปลอดภยั 
-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานจัดจา้งบุคลากร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานธุรการ 

- งานบริหารการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานจัดระเบียบควบคุมภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนโยบายและแผนงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานธุรการ 

- งานอาคารสถานที ่
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานกิจกรรมโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานปฏิคมและบริการชุมชน 
ภายในโรงเรียน 
- งานเศรษฐกิจพอเพยีง 
- งานโรงเรียนสีเขียว 
- งานลูกจา้งประจำและลูกจา้งชั่วคราว 
- งานยานพาหนะโรงเรียนและระบบการจราจร
ในโรงเรียน 
- งานอนามยัโรงเรียน 
- งานธุรการ 

- งานสวัสดิการนักเรียนและ กยศ. 
- งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบ
วินัยนักเรียน 
- งานวินยัป้องกันปญัหานาเสพติดในโรงเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานกัเรียน 
- งานนักเรียนพกันอน 
- งาน TO BE NUMBER ONE 
- งานขับขีป่ลอดภยั 
- งานยานพาหนะ 
- งานธุรการ 
 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานการเรียนตามอัธยาศัย 
- งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
- งานพัฒนาระบบ ICT 
- งานโรเนียวและอัดสำเนาเอกสาร 
- งานธุรการ 
- งานโครงการพิเศษ 
(งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, งานโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล, งานนกัศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ, งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล, งานแนะแนว, โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล) 

 

 
 

 

 
 
 

   

 

  
 
 
 
 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายนิพนธ์  ไชยเจรญิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางกชกร  กันตีฟอง 

กลุ่มบริหารบุคคล 
นางอังคณา  วงค์ฝั้น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางพิชญา  หล้าเป็ง 

กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 
นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ว่าท่ีร้อยตรีกมลศิษฐ์  ชลมนสัสรณ ์



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้อัตรากำลังภายในโรงเรียนมีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อภาระงาน และดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.วิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความต้องการอัตรากำลัง
ของสถานศึกษา 
 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุมฝ่าย 

๓.จัดทำแผนอัตรากำลังของ
สถานศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล แผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 

๔.เสนอแผนอัตรากำลังขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕.นำเสนอแผนอัตรากำลังต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสารรายงานอัตรากำลัง 

๖.รวบรวมและรายงานข้อมูล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสารรายงานอัตรากำลัง 

๗.กำกับติดตามและประเมินการ
ดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง 
 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,
รายงานปฏิบัติการประจำปี 



 

 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานสรรหา  บรรจุ แต่งตั้ง 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การมีอัตรากำลังที่มีความเพียงพอต่อภาระงานในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.ประชุมกำหนด ความต้องการ
อัตรากำลังของสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุมฝ่าย 

๓.เสนอความต้องการ ข้าราชการครู
และบุคลาการทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ต่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสารเสนอความต้องการ
อัตรากำลัง 

๔.เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติให้มีการ
ให้มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

หนังสืออนุมัติดำเนินการจัดสรร 
บรรจุ แต่งตั้ง จากเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๕.ดำเนินการสรรหา เพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่เห็นชอบหรือมอบหมาย 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เอกสารประกาศรับสมัคร
อัตรากำลัง 

๖.ประกาสผลการสรรหา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสารประกาศผลการสรรหา 
๗.จัดทำคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง 
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

๘.ดำเนินการประเมินการเตรียม
ความพร้อมอย่างเข้มให้ครบตามท่ี
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษากำหนด 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

แบบประเมินการเตรียมความ
พร้อมอย่างเข้ม 

๙.รายงานผลการประเมินการเตรียม
ความพร้อมอย่างเข้มต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รายงานการประเมินการเตรียม
ความพร้อมอย่างเข้ม 



 

 

๑๐.แต่งตั้งให้มีตำแหน่ง ครู คศ.๑ ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

คำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งครู 
คศ.๑ 

๑๑.รายงานข้อมูลผู้มีความประสงค์
ออกจากราชการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รายงานข้อมูลผู้มีความประสงค์
ออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.ประชุมกำหนด ภาระงานหลัง
และพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุมฝ่าย 

๓.การจัดการอบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

รายงานการเข้าร่วมการอบรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๔.ส่งเสริมข้าราชการครูและ
บุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

คำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

๕.ดำเนินการขอรับใบอนุญาตและ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ใบประกอบวิชาชีพครูของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๖.ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๗.ดำเนินการในการรวบรวม
เอกสาร หลักฐานในการพิจารณา
ความดีความชอบเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรอง 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เอกสารบันทึกความดีความชอบ 

๘.จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 



 

 

๙.ดำเนินการในการรวบรวม
เอกสาร หลักฐานคำร้องขอย้าย
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

เอกสาร หลักฐานคำร้องขอย้าย
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การพัฒนาระบบงานทะเบียนประวัติและดำเนินการด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                 แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.ประชุมกำหนด กรอบการ
ทำงานของฝ่าย 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุมฝ่าย 

๓.รวบรวม  เก็บรักษา ทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน และ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความ
เหมาะสม แล้วแต่กรณีให้เป็น
ปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสาร ทะเบียนประวัติครู,กพ.๗ 

๔.ดำเนินการในการขอพระราชทา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 
ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

ข้อมูลผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๕.ดำเนินการเสนอการขอมีบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ลูกจ้างประจำ 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และลูกจ้างประจำ 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานบุคลากรและการรักษาวินัย 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดการระบบการลา การมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.ประชุมกำหนด ชี้แจงขั้นตอน
การ แนวทางปฏิบัติการลาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,คณะครูทุก
ท่าน 

บันทึกการประชุมประจำเดือนของ
โรงเรียน 

๓ .ด ำเนิ น การในการ เสน อขอ
อนุญาตการลา ตรวจสอบการลา
และเก็บรวบรวมข้อมูลการลาทุก
ประเภทต่อทางโรงเรียน 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ใบขออนุญาตลา 

๔.จัดทำแบบบันทึก แบบลงเวลา 
แบบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
บุคลากร 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล แบบบันทึก แบบลงเวลา การ
ปฏิบัติราชการ 

๕.จัดทำสถิติ และรายงาน การมา
ปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็น
ประจำทุกวัน และสรุปเป็นงวด
รายงานตามที่กำหนด 
 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

รายงานสถิตกิารมาปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร 

 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม และการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.ประชุมวางแผน กำกับดูแล 
ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุมฝ่าย 

๓.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล คำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำแต่ละ
เดือน 

๔ .ต ร ว จ เว ร ย าม รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย 
 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ผู้ตรวจเวร
ยามประจำวัน 

แบบบันทึกเวรยาม การตรวจเวร
ยาม 

๕.สรุปรายงาน ผลการปฏิบัติ
หน้าที่เวรยาม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รายงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่เวร
ยาม 
 

๘.ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้อยู่เวรยาม 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, รายงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่เวร
ยาม 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบของ            
                  สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.ประชุมกำหนด การคัดเลือก
แต่งตั้ง ตำแหน่งต่างๆในโครงสร้าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔.สนับสนุนข้อมลู รับทราบหรือ
ดำเนินการตามมติของ
คณะกรรมการ 
 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕.บันทึกประชุม จัดทำรายงานการ
ประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ 
ดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่
กรณี 
 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖.ประสานการดำเนินการตามมติ
การประชุมในเรื่องการอนุมัติ 
อนุญาตสั่งการ เร่งรัด การ
ดำเนินการและรายงานผลการ
ดำเนินการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
งานจัดจ้างบุคลากร 

 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ร่องรอยหลักฐาน 
๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.ประชุมกำหนด การคัดเลือก
ตำแหน่งลูกจ้างที่โรงเรียนต้องการ 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุมฝ่าย 

๓.ประกาศรับสมัครลูกจ้างใน
ตำแหน่งที่โรงเรียนต้องการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสารประกาศรับสมัครลูกจ้าง 

๔.คัดเลือกลูกจ้างที่มีความ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพ่ือเข้า
ทำงาน 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

แบบทดสอบ,แบบสรุปผลการ
ทดสอบ,การสัมภาษณ์ 

๕.ชี้แจงภาระงาน และข้อปฏิบัติ
ก่อนการปฏิบัติงาน 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

๖.จัดทำสัญญาจ้างรายปี ให้แก่
ลูกจ้าง 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เอกสารสัญญาจ้างลูกจ้าง 

๗.ประเมินผลงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
ลูกจ้างรายปี 

ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๘.ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ลูกจ้าง
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของตนเอง 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

บันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 


