
 

 

 

 

 
 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

----------------------------------------------------------------------- 

การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคล 
 



 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

งานบุคลากร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒    จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
  



คำนำ 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ได้จัดทำข้ึนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนของภาระงาน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีเกณฑ์ควบคุมคุณภาพเพ่ือให้กิจกรรม /งาน 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

          มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรประกอบด้วยภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และเกณฑ์ระดับคุณภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการทางด้านงานบุคลากรให้เรียบร้อยทั้งผู้ปฏิบัติและ
ผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับงานบุคลากร ตลอดจนคุณภาพในการพัฒนาวิชาชีพครู 

 ขอขอบคุณคณะทำงานเป็นอย่างยิ่ง  ที่ให้ความร่วมมือช่วยจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร กลุ่ม
บริหารงบประมาณและงานบุคคล จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

 

        งานบุคลากร                                                                           

                                                               กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาระงานบุคลากร 

1. งานอัตรากำลัง 

2. งานบรรจุแต่งตั้ง 

3. งานทะเบียนประวัติ 

4. งานวิทยฐานะ 

5. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

6. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 

7. งานเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

8. งานเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

9. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

10.งานวันลา 

11.งานการย้าย 

12. งานศึกษาต่อ 

13. งานเปลี่ยนแปลงประวัติ 

14. งานยกย่องเชิดชูเกียรติ 

15. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16. งานวินัยข้าราชการ 

17. งานเกษียณและออกจากราชการ 

18. งานพนักงานราชการ 

19. งานลูกจ้างชั่วคราว 

20. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานอัตรากำลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถสำรวจข้อมูล
จำนวนข้าราชการครู
ทั้งหมดรวมทั้งที่ไปช่วย
ราชการ และมาช่วย
ราชการ 
 2. สามารถคำนวณอัตรา
จำนวนครูต่อนักเรียนเพ่ือ
กำหนดจำนวนห้องเรียน  
3. สามารถจัดทำข้อมูล
อัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ณ วันที่ 10 
มิถุนายน ของทุกปี 
4. สามารถนำข้อมูล
อัตรากำลังไปเป็น
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  
 

 

1. สำรวจข้อมูลจำนวน ข้าราชการครูทั้ง
ที่ไปช่วยราชการ และมาช่วยราชการ
รวมทั้งคุณวุฒิ  วิชาเอก และจำนวน
นักเรียน 
2. คำนวณอัตราจำนวนครูต่อจำนวน
นักเรียน  
3. จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 10 
มิถุนายน ของทุกปี 
4. ส่งข้อมูลไปยัง สพม. 11 เพ่ือกำหนด
อัตราครูขาด ครูเกิน 
5. กรณีมีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนสามารถ
ใช้ได้ โรงเรียนจะแจ้งความประสงค์
วิชาเอกท่ีต้องการ เพ่ือ สพม.11 จะได้
บรรจุหรือรับย้ายต่อไป 

 

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานบรรจุ
แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม และคำสั่งครูพ่ีเลี้ยง 
สำหรับครูบรรจุใหม่ 
2. สามารถให้
คณะกรรมการดำเนินการ
ประเมินและนิเทศครู
บรรจุใหม่เป็นระยะๆ ได้ 
3. สามารถรายงานผลการ
ประเมินให้ผู้บริหารทราบ
เป็นระยะๆ ได้ 
4. สามารถสรุปผลการ
ประเมินเมื่อครบ 2 ปีและ
รายงานผลให้ สพม.11 
ทราบ 
5. สามารถดำเนินการ
จัดทำคำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยง 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม 
3. เตรียมแบบประเมินให้คณะกรรมการ 
4. คณะกรรมการดำเนินการประเมินเป็น
ระยะๆ 3 เดือน/ครั้ง จนครบ 2 ปี 
5. สรุปผลการประเมิน 
6. รายงานผู้บริหารโรงเรียน 
7. รายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 
8. สพม. 11 แจ้งผลการประเมิน 
9. จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานทะเบียน
ประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรเข้าแฟ้มเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพ่ือ
สะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 
2. จัดทำทะเบียนคุม
บุคลากร เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วนอย่างถูกต้อง 
3. สามารถจัดทำแฟ้ม
ทะเบียนประวัติ ครู 
ลูกจ้างประจำ เป็น
ปัจจุบันอย่างถูกต้อง 
4. สามารถให้บริการ
ค้นหาเอกสารทะเบียน
ประวัติได้อย่างรวดเร็ว 
5. สามารถนำข้อมูล
บุคลากรไปเป็น
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารอย่างสร้างสรรค์ 

 

1. จัดทำแฟ้ม กพ.7 ให้เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน  ซึ่งประกอบด้วย 
          -  คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
          -  คำสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
          -  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
          -  คำสั่งปรับเงินเดือน 
          -  คำสั่งเกษียณ 
          -  อ่ืนๆ ถ้าม ีเช่น ปรับวุฒิ  
เปลี่ยนชื่อ – สกุล 
2. ลงรายการในทะเบียนประวัติเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 
3. บริการค้นหาข้อมูล เอกสาร ทะเบียน
ประวัติ 
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานวิทยฐานะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถสำรวจข้อมูล
ครูที่มีวิทยฐานะต่างๆ 
2. สามารถเตรียมแบบ
ประเมินและคู่มือการ
ประเมินวิทยฐานะ 
3. สามารถดำเนินการให้
ครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะรับการประเมินด้าน
1,2,3 สำหรับวิทยฐานะ 
ชำนาญการ และ ด้าน1,2 
สำหรับวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ 
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ
เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญ
การ/ชำนาญการพิเศษ 
5. นำข้อมูลวิทยฐานะไป
เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ทางด้านการบริหาร 

 

1. เตรียมแบบประเมินและคู่มือการ
ประเมิน 
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิทยฐานะ 
3. ผู้รับการประเมินส่งเอกสารคำขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
4. สพม. 11 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน 
5. ประสานคณะกรรมการประเมิน
ดำเนินการประเมินตามที่กำหนด 
6. สรุปผลการประเมิน 
7. ส่งเอกสารการประเมินไปยังสพม.11 
8. สพม.11 จัดทำคำสั่งเลื่อนวิทยฐานะ
(กรณี ชำนาญการ) 
9. กรณี ชำนาญการพิเศษ สพม.11 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 
10. สพม.11 แจ้งผลการประเมิน  
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถสำรวจข้าราชการ
ครูที่มีคุณสมบัติจะขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจำทุกปี 
2. สามารถดำเนินการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
3. สามารถจัดทำบัญชีผู้ที่ขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่
ละปี และผู้ที่ได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่
ละปีได้อย่างถูกต้อง   
4. สามรถจัดส่ง
ประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่
ผู้ที่ได้รับพระราชทานอย่าง
เคร่งครัด 
5. สามารถจัดทำทะเบียน
ประวัติการได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน สะดวกใน
การค้นหา  
 

 

1. สำรวจข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติจะ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำทุกปี 
2. จัดทำข้อมูลรายบุคคลเพ่ือเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา  
3. ดำเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน   
4. แจ้งข้าราชการครูทราบเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  
5. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
ใบประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 5 
ธันวาคม ของทุกปี 
6. จัดทำทะเบียนประวัติการได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา  
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
   หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
   หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
   หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
   หมายถึง ปรับปรุง 
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ภาระงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

 

งานเลื่อน
เงินเดือน
ข้าราชการครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.สามารถรายงาน
จำนวนข้าราชการครู
ที่มีตัวอยู่จริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม หรือ 
1 กันยายน 
2. สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู 
3. สามารถจัดทำ
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
4. สามารถจัดทำ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
กลั่นกรองการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
5. สามารถจัดทำ
เอกสารเลื่อนขั้น
เงินเดือน  
6. แจ้งผลการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้
ข้าราชการครูทราบ 
 
 
 

 

1.รายงานจำนวนข้าราชการครูที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 
1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
3. คณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
4. ข้าราชการครูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  
7. จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
    -  คะแนนการประเมิน 
    -  สถิติวันลา 
    -  สถิติการเลื่อนข้ัน 10 ปี  ย้อนหลัง 
    -  สถิติการได้รับการพิจารณา 2 ขั้น 
    -  แบบเสนอเลื่อนขั้นตามลำดับความดีความชอบ 
8. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตัวบุคคลที่จะ
ได้รับเลื่อนขั้น   เงินเดือน  0.5, 1, 1.5  แล้วแต่กรณี 
9. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
10. จัดทำเอกสารหมายเลขต่างๆ ส่งสพม.11 
11. จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู
ที่ไม่มีวิทยฐานะ 
12. แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
ข้าราชการครูทราบ 

 

จะต้องปฏิบัติ
ครบทุกข้อด้วย
ความถูกต้อง 
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งานเพ่ิม
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.สามารถรายงานจำนวน
พนักงานราชการที่มีตัวอยู่
จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 
2. สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ 
3. สามารถจัดทำข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพ่ิม
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 
4. สามารถจัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการพิจารณา
เพ่ิมค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 
5. สามารถจัดทำเอกสาร
เพ่ิมค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ  
6. แจ้งคำสั่งการเพ่ิม
ค่าตอบแทนให้พนักงาน
ราชการทราบ 

 

1. รายงานจำนวนพนักงานราชการที่มี
ตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสาย
งานของพนักงานราชการ 
3. คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
พนักงานราชการ 
4. พนักงานราชการจัดทำรายงานการ
ปฏิบัติงานในรอบปี 
5. แจ้งผลการประเมินให้พนักงาน
ราชการทราบ 
6. แจ้งผลการประเมินพนักงานราชการ 
ไปยัง สพม.11 
7  สพม.11 แจ้งผลการเพ่ิมค่าตอบแทน
พนักงานราชการมายังโรงเรียน 
8. โรงเรียนจำทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการส่ง สพม.11 
 

 

จะต้องปฏิบัติครบทุก
ข้อด้วยความถูกต้อง 
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งานเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.สามารถรายงานจำนวน
ลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่
จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 
หรือ 1 กันยายน 
2. สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจำ 
3. สามารถจัดทำข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพ่ิม
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
4. สามารถจัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการพิจารณา
เพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
5. สามารถจัดทำเอกสาร
เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ  
6. แจ้งผลการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ 

 

1. รายงานจำนวนลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่
จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
3. คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
ลูกจ้างประจำ 
 4. ลูกจ้างประจำจัดทำรายงานการ
ปฏิบัติงาน 
5. จัดทำเอกสารหมายเลขต่าง ๆ ส่ง    
สพม. 11 
6. สพม. 11 แจ้งผลการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ 
7. โรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ ส่ง สพม. 11 
 

 

จะต้องปฏิบัติครบทุก
ข้อด้วยความถูกต้อง 
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งานใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถสำรวจ
ข้าราชการครูที่จะต้องขอ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
2. สามารถดำเนินการขอ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทั้ง ครู ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 
3. สามารถประสาน                  
สพม.11 และคุรุสภาเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
4. คุรุสภาส่งใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพให้
ข้าราชการครู 
5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารต่อไป  

 

1. สำรวจข้าราชการครูที่จะต้องขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2. ข้าราชการครูจัดทำแบบคำขอ แบบ
แสดงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี ครู, 
ผู้บริหาร, ศึกษานิเทศก์ 
3. ข้าราชการครูชำระเงินผ่านระบบ   
pay at post  
4. ส่งแบบคำขอ แบบแสดงคุณสมบัติ 
พร้อมหลักฐานประกอบ  ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
5. เสนอเอกสารให้ผู้บริหารโรงเรียน
รับรอง 
6. ส่งเอกสารไปยังสำนักงานคุรุสภาเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
7. สำนักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติและคีย์ข้อมูลเข้า
ระบบของคุรุสภา 
8. คุรุสภา ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 
หากมีข้อผิดพลาดจะแจ้งให้เจ้าตัวทราบ 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป 
9. ถ้าผลการตรวจสอบถูกต้อง คุรุสภาจะ
ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
10. คุรุสภาส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ให้ข้าราชการครูต่อไป 
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานวันลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถสรุปผลการมา
ปฏิบัติราชการประจำวัน
รายงานผู้บริหารทราบ 
พร้อมแจ้งหัวหน้ากลุ่ม
สาระเพ่ือดำเนินการจัด
สอนแทน 
2. สามารถบันทึกการลา 
มาสาย และการขาด
ราชการเป็นปัจจุบันทุกวัน 
ตรวจสอบได้ 
3. สามารถจัดเก็บเอกสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นหลักฐาน
สะดวกแก่การค้นหา และ
นำไปใช้ประโยชน์ 
สามารถตรวจสอบได้ 
4. สามารถจัดทำทะเบียน
คุมการส่งใบลา การ
ติดตามทวงใบลา 
5. สามารถจัดทำรายงาน
สถิติการลา มาสาย การ
ขาดราชการประจำเดือน
และทุกครึ่งปีงบประมาณ
เพ่ือรายงานผู้บริหาร
ทราบต่อไป 
 

 

1.จัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ วิทยากรพิเศษ  
และนักศึกษาฝึกสอน 
2. สรุปผลการมาปฏิบัติราชการ
ประจำวันรายงานผู้บริหารทราบ 
3. แจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระทราบเพื่อ
ดำเนินการจัดสอนแทน 
4. เขียนบอร์ดประกาศการไม่มาปฏิบัติ
ราชการที่ห้องธุรการเพื่อทราบทั่วกัน 
5. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ลืมลงชื่อ
ปฏิบัติราชการ โดยให้ทำบันทึกขอ
อนุญาตจากผู้บริหาร 
6. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นหลักฐานสะดวกแก่การ
ค้นหา และนำไปใช้ประโยชน์ สามารถ
ตรวจสอบได้ 
7. บันทึกการลา มาสาย และการขาด
ราชการเป็นปัจจุบันทุกวัน ตรวจสอบได้ 
8. ลงทะเบียนคุมการส่งใบลาถูกต้อง 
รวดเร็ว  
9. ติดตาม ทวงใบลาจากผู้หยุดราชการ
อย่างเป็นระบบ 
10. สรุปรายงานสถิตวิันลาประจำเดือน
ให้ผู้บริหารทราบ 
11. สรุปรายงานสถิตวิันลามาสาย ทุก
ครึ่งปงีบประมาณรายงาน สพม.11 
ทราบ 
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 
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กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

 

งานการย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การย้าย
ให้ข้าราชการครู
ทราบโดยทั่วกัน  
2. สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การ
ย้ายผู้บริหาร และครู 
3. สามารถจัดทำ
เอกสารการย้าย
เสนอผู้บริหาร
โรงเรียนและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือ
จัดส่ง สพม.11 
4. แจ้งคำสั่งย้ายให้
ข้าราชการครูทราบ
ทั้งย้ายเข้าและย้าย
ออก 
5.ข้าราชการครูที่
ย้ายเข้าเมื่อมา
รายงานตัวที่โรงเรียน
แล้วจะแจ้ง สพม.11 
ต่อไป 
6. ข้าราชการครูที่
ย้ายออกเมื่อ
มอบหมายงาน
เรียบร้อยแล้วจะส่ง
ตัวต่อไป  

 

1. การยื่นคำร้องขอย้าย 
   - ผู้บริหารยื่นแบบคำร้องขอย้ายปีละ 1ครั้ง 
   - ข้าราชการครูยื่นแบบขอย้ายปีละ 2ครั้ง 
     ครั้งที ่1 ระหว่างวันที่ 1– 15 กุมภาพันธ์ 
     ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 
2. การย้ายเข้า 
    - สพม.11 แจ้งรายชื่อผู้ขอย้ายมายังโรงเรียน 
    - นำรายชื่อผู้ขอย้ายเข้าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
    - สพม.11 แจ้งคำสั่งย้ายให้โรงเรียนทราบ 
    - ข้าราชการครูที่ย้ายเข้ารายงานตัวปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
    - โรงเรียนแจ้ง สพม.11 ทราบ  
3. การย้ายออก 
    - ข้าราชการครูส่งแบบคำร้องขอย้าย 
    - สรุปรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้
ความเห็นชอบ 
    - สรุปแบบคำร้องขอย้ายเพ่ือเสนอผู้บริหาร
โรงเรียนลงความเห็น 
    - ส่งแบบคำร้องขอย้ายไปยัง สพม.11 
    - สพม.11 ส่งคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูมายังโรงเรียน 
    - ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้ายมอบหมาย
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
- ทำหนังสือส่งตัวข้าราชการครูที่ได้ย้าย และแจ้ง 
สพม.11 ทราบ 
 
 

 

ปฏิบัติครบทุกข้อ 
 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับระเบียบการลา
ศึกษาต่อภายในประเทศ 
2. สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบการขออนุญาตไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ  
3. สามารถจัดทำเอกสาร
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
รายงาน สพม.11 ทราบ 
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ระดับการศึกษาของ
ข้าราชการครู 
5. นำข้อมูลการศึกษาไป
เป็นสารสนเทศในการ
บริหารอย่างสร้างสรรค์ 

 

1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ 
2. จัดทำบันทึกขออนุญาตไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ 
3. จัดทำคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ 
4. จัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครู
ไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
5. ส่งเอกสารไปยัง สพม.11 
6. เมื่อกลับมาแล้ว โรงเรียนจัดทำคำสั่ง
ให้ข้าราชการครูที่ไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
7. แจ้งสพม.11 ทราบ  
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งาน
เปลี่ยนแปลง
ประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถให้คำปรึกษา
แนะนำขั้นตอนการขอ
เปลี่ยนแปลงประวัติ 
2. สามารถจัดทำเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือรายงาน    
สพม.11 ทราบต่อไป 
3. นำข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้รับการ
แก้ไขแล้วบันทึกลงใน
ทะเบียนประวัติ  

 

1. กรณีเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล 
  - จดัทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบ 
  - ส่งเอกสารไปยัง สพม.11 
2. กรณีปรับวุฒิการศึกษา 
  - จัดทำแบบคำขอปรับวุฒิ และปรับ
อัตราเงินเดือน กรณีท่ีได้รับวุฒิ 
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น เสนอผู้บริหาร  พร้อม
แนบหลักฐานประกอบ 
  - ส่งเอกสารไปยัง สพม.11 
 

 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1 ข้อ       
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานยกย่อง      
เชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.สามารถประชาสัมพันธ์
โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติต่างๆ ให้ข้าราชการ
ครูทราบ 
2. สามารถให้คำปรึกษา
แนะนำในการกรอก
แบบฟอร์มข้อมูล เอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
3. สามารถรายงาน
เอกสารข้อมูลไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 
4. สามารถแจ้งผลการ
คัดเลือกให้ข้าราชการครู
ทราบ 
5.สามารถจัดพิธีมอบ
เกียรติบัตร โล่รางวัลต่างๆ
ให้ข้าราชการครูได้  

 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ข้าราชการครูทราบ 
-  รางวัลหนึ่งแสนครูดี                                             
-  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข                                      
-  รางวัล  ครูดีมีทุกวัน                                        
-  รางวัลคุรุสภา 
-  รางวัลครูดีในดวงใจ 
-  รางวัลครูสอนดี  
-  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
-  รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
   ฯลฯ 
2. ข้าราชการครูที่สนใจส่งแบบคำขอ
รางวัลต่างๆ พร้อมหลักฐาน 
เอกสารอ้างอิง 
3. เสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือรับรอง 
4. ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
5. แจ้งผลการคัดเลือกให้ข้าราชการครู
ทราบ 
6. จัดพิธีมอบเกียติบัตร โล่รางวัล ใน
ลำดับถัดไป              

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร 
2. สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3.บุคลากรนำความรู้ที่ได้
จากการพัฒนามาพัฒนา
ตนเองและขยายผลใน
โรงเรียน 
4.สามารถประเมินผล 
การจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 
5. สามารถนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

 

1. การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 
2. การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำ
การปฏิบัติงาน 
3. การประชุม อบรมสัมมนาในโรงเรียน 
4. การส่งบุคลากรไปอบรม/
ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษา     
ดูงาน 
5. การอบรมเพ่ือพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานวินัย 
ข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถจัดกิจกรรม  
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
การปฏิบัติราชการ 
2. สามารถจัดทำเอกสาร
แนะนำการปฏิบัติราชการ    
3. การนิเทศติดตาม 
4. สามารถประเมินผล 
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ    
5. สามารถนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

 

1. การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 
2. การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำ
การปฏิบัติงาน 
3. การประชุม อบรมสัมมนาในโรงเรียน 
4. การส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนา
ภายนอก  
5. กรณีกระทำผิดวินัย 
   - ว่ากล่าวตักเตือน 
   - ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
6. รายงานผู้บริหารทราบ 
7. รายงาน สพม.11 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งาน
เกษียณอายุ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.สามารถจัดทำทะเบียน
ประวัติข้าราชการครู/
ลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุราชการใน  
แต่ละปี 
2. สามารถจัดทำข้อมูล
ข้าราชการครู/
ลูกจ้างประจำที่จะ
เกษียณอายุราชการ 
เพ่ือรายงานข้อมูลไปยัง 
สพม.11 
3. สามารถจัดทำแบบคำ
ขอรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ ประกาศนียบัตร 
และเงินช่วยเหลือครู
อาวุโส ประจำปี 
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
เรื่องขอรับเงินบำเหน็จ 
บำนาญ  
5. บำรุงขวัญและกำลังใจ
โดยโรงเรียนจัดงานเลี้ยง
การเกษียณอายุราชการ 

 

1. สำรวจข้อมูลข้าราชการครู/
ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ 
2. จัดทำข้อมูลส่ง สพม.11 
3. จัดทำแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ ประกาศนียบัตร และเงิน
ช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 
4. ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ 
ยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ต่อ
สพม.11 
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์  
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานพนักงาน 
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับพนักงานราชการ 
2. สามารถดำเนินการ
คัดเลือกพนักงานราชการ  
3.สามารถจัดทำคำสั่งจ้าง 
สัญญาจ้าง คำสั่งให้ออก
สำหรับพนักงานราชการ 
4. สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงาน ราชการ 
5. นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

1. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานราชการ 
3. จัดทำคำสั่งจ้างพนักงานราชการ 
4. จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
5. จัดส่งเอกสารไปยัง สพม.11 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
7. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
8. นำผลการประเมินไปเพื่อพิจารณาเพ่ิม
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร                                                                                                                                                        
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

งานลูกจ้าง 
ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.สามารถประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
- ลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณ 
- ลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
รายได้สถานศึกษา 
2.สามารถดำเนินการ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตามความต้องการของ  
แต่ละกลุ่มงาน 
3.สามารถจัดทำคำสั่งจ้าง 
สัญญาจ้าง คำสั่งให้ออก
สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 
4. สามารถประเมินผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว 
5. นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราว 
3. จัดทำคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
4. จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
5. จัดส่งเอกสารไปยัง สพม.11 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 
7. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
8. นำผลการประเมินไปเพื่อพิจารณาเพ่ิม
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 

 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
     หมายถึง ดีมาก 
ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ 
     หมายถึง ด ี
ปฏิบัติได ้1-2 
     หมายถึง พอใช้ 
ไม่ได้ปฏิบัติ                      
     หมายถึง ปรับปรุง 

 

 


