
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 
   1.1 การวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังคน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
      2) จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
      3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
      4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 
   1.2 การกำหนดตำแหนง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ 
   1.3 การขอเล่ือนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหนง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลง เงื่อนไขตำแหนง/ขอ
กำหนดตำแหนงเพิ่มจาก ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษา 
      2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหนง/ขอกำหนดตำแหนง เพิ่มขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
      3) สงคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหนง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข ตำแหนง/ขอกำหนด
ตำแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอำนาจแตงต้ัง 
 
2. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
   2.1 ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาใน
สถานศึกษากรณีไดรับมอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเปนหรือมีเหตุพิเศษในตำแหนงครูผู ชวย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
      2) การบรรจุแตงต้ังผูชำนาญการหรือผูเช่ียวชาญระดับสูง 
         (1) ใหสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจำเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนของสถาน ศึกษาไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาและขออนุมัติตอ ก.ค.ศ. 
         (2) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดำเนินการบรรจุและแตงต้ังในตำแหนง วิทยฐานะและให
ไดรับเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
   2.2 การจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว 



   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวโดยใชงบประมาณใหดำเนินการตาม หลักเกณฑ และ
วิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
กำหนด 
      2) กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากขอ 1) สถานศึกษาสามารถ
ดำเนินการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใต
หลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ี
สถานศึกษากำหนด 
   2.3 การแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น 
       แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) เสนอคำรองขอยายไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อดำเนินการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยายและผูรับยายแลวแตกรณี 
         (2) บรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับยายมาจากสถานศึกษา อื่นในเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น สำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         (3) รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษาเพื่อจัด
ทะเบียนประวัติตอไป 
      2) การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
      แนวทางการปฏิบัติ (ม.58) 
         (1) เสนอคำรองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการ
ตอไป 
         (2) บรรจุแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
   2.4 การบรรจุกลับเขารับราชการ 
   การบรรจุกลับเขารับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา กรณี
ออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ออกจากราชการเพื่อรับ
ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร(มาตรา 66) และลาออกจากพนกังานสวนทองถ่ินหรือ
ขาราชการอื่นท่ีไมใชขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(มาตรา 67) 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอคำขอของผูขอกลับเขารับราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาสำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแตงต้ัง 
   กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายใน
กำหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน 4 ป ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแตงต้ัง 
   กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร(มาตรา 66) ใหยื่นเรื่อง
ขอกลับเขารับราชการภายในกำหนด 180 วันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ัง
บรรจุและแตงต้ัง 
   กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นท่ีไมใชขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา



(มาตรา 67) สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการ ศึกษา ใหผูมี
อำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 ท่ีตองการจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ.หรือผูท่ี ก.ค.
ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแตงต้ัง 
   2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหนง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   กรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองผูอำนวยการ
สถานศึกษารักษาราชการแทน ถามีรองผูอำนวยการสถานศึกษาหลายคนใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การ ศึกษาแตงต้ังรองผูอำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดำรงตำแหนงรอง
ผูอำนวยการ    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษา เสนอขาราชการ
ท่ีเหมาะสม ใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตงต้ังขาราชการในสถานศึกษาคนใด คนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทน (มาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   กรณีตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงใดวางลงหรือผู ดำรงตำแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการได ใหผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารักษาการในตำแหนง (มาตรา 68 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 
 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   3.1 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ี 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผูอำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แกผูท่ีไดรับการสรรหา และบรรจุแตงต้ังเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผล
งาน ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กอนมีการมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงาน 
         (3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเนื่อง 
      2) การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ี (ม.79) 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ศึกษา วิเคราะห ความตองการจำเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและ สถานศึกษา 
         (2) กำหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจำเปน ในการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
         (3) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
         (4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
         (5) รายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      3) การพัฒนากอนเล่ือนตำแหนง (ม.80) 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ศึกษา วิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหนง ลักษณะงาน ตามตำแหนงท่ีไดรับการปรับปรุง
กำหนดตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษา 



         (2) ดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ท่ีเหมาะสม 
      4) การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 
       แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
         (2) รายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3.2 การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
         (3) ผูอำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองช้ีแจงเหตุให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 
      กรณีเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแกความตายอัน
เนื่องมาจากการ ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อดำเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
         (4) รายงานการส่ังเล่ือนและไมเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียน ประวัติตอไป 
      2) การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) แจงช่ือผูตายและขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการตายอันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติราชการใหสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบไป ยังคณะรัฐมนตรี 
         (2) ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
         (3) รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการตอไป 
      3) การเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
จากสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม ฯลฯ 
         (2) ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
         (3) ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนสำหรับผูท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 
         (4) รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3.3 การเพิ่มคาจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดำเนินการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กำหนด 



   กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดำเนินการ 
จางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 
   3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
   3.5 เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
   3.6 งานทะเบียนประวัติ 
      1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
         (2) สถานศึกษาเก็บไว 1 ฉบับ สงไปเก็บรักษาไวท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ฉบับ 
         (3) เปล่ียนแปลง บันทึกขอมูล ลงในทะเบียนประวัติ 
      2) การแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประสงคขอแกไข วัน เดือน ปเกิด ยื่นคำขอ
ตามแบบท่ีกำหนดโดยแนบเอกสารตอผูบังคับบัญชาข้ันตน ประกอยดวยสูติบัตร ทะเบียนราษฎร หลักฐาน
ทางการศึกษา 
         (2) ตรวจสอบความถูกตอง 
         (3) นำเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติการแกไขตอ ก.ค.ศ. 
         (4) ดำเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ 
         (5) แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
      2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา แก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กฎหมายกำหนด 
      3) จัดทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณา
ภรณและผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
   3.8 การขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
      2) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง 
      3) นำเสนทผูมีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลำดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว 
      4) สงคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา 
   3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนญุาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ



พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒน และการจัดสวัสดิการ 
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวของ 
 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
   4.1 กรณีความผิดวินัยไมรายแรง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไมชักชาเมื่อมีกรณีอันมีมูล ท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทำผิดวินัยไมรายแรง 
      2) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทำผิดวินัย 
หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิด
วินัยไมรายแรง 
      3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   4.2 กรณีความผิดวินัยรายแรง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการสอบ สวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำ
ผิดวินัยอยาง รายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
      2) ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ 
      3) ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
      4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   4.3 การอุทธรณ 
   1) การอุทธรณกรณีความผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   กรณีการอุทธรณความผิดวินัยท่ีไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ังตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 
กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ ก.ค.
ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
   4.4 การรองทุกข 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ัง 
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับ ของใจเนื่องจากการ
กระทำของผูบังคับบัญชา หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี 



   4.5 การเสริมสรางและการปองกันการกระทำผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ใหผูอำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 
   2) ดำเนินการใหความรู ฝกอบรมการสรางขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสรางและพัฒนา
เจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
 
5. งานออกจากราชการ 
   5.1 การลาออกจากราชการ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผูอำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น 
      2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   5.2 การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอมและ
พัฒนา อยางเขมต่ำกวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ดำเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือเขารับการ
พัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด 
      2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดไวใน มาตรฐานกำหนด
ตำแหนง 
      3) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหผูท่ีไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ หรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ 
      4) รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
   5.4 การใหออกจากราชการไวกอน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีครู 
ผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทำผิดทางอาญา(เวนแตไดกระทำผิดโดย 
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 
      2) รายงานการส่ังพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   5.5 การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
   ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา นอกจากดำเนินการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.แลวยังสามารถดำเนินการได ดังตอไปนี้ คือ 
   1) กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสม่ำเสมอ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      (1) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 
      (2) ถาผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการเมื่อเห็นวาไมสามารถปฏิบัติราชการได 
      (3) รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 



   แนวทางการปฏิบัติ 
      (1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจจะ ไปปฏิบัติราชการ
ตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ 
      (2) รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3) กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตาม (ม.30 (4)) กรณีเปนคนไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือเปนโรคท่ีกำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม.30(5)(7)) 
กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง (ม.30(8)) หรือกรณีเปนบุคคล
ลมละลาย (ม.30(9)) 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      (1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติใน มาตรา 
(ม.30(1)(4)(5)(7)(8) หรือ(9) แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      (2) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหผูขาดคุณสมบัติตามขอ 1 ออกจากราชการ 
      (3) รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    4) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.30(3)) 
   แนวทางการนปฏิบัติ 
      (1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาครูผูชวย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป (ม.30 (3)) 
      (2) ผูอำนวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
      (3) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30(3) ให
ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการ 
   5) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติ ตนไมเหมาะสม 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      (1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูชวย ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหารือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ หนาท่ีราชการ
บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
      (2) ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอำนวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นไมเปนผูหยอนความสามารถไมบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือเปนผูประพฤติตนเหมาะสม ใหส่ังยุติ
เรื่อง แตถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอำนวยการสถานศึกษาเห็นวาเปนผูหยอนความ สามารถบกพรองใน
หนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม ใหสงเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
       (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการใหผูอำนวยการ สถานศึกษาส่ังใหออก
จากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน 
   5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      (1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงกรณีมีเหตุ อันควร สงสัย



อยางยิ่งวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไดมีการกระทำความผิดวินัยอยางรายแรงแตการสอบ 
สวนไมไดความแนชัดพอท่ีส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะทำใหเสียหายตอทางราชการ
อยางรายแรง 
      (2) ผูอำนวยการสถานศึกษาเสนอมผลการสอบสวนไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
      (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณี ท่ีถูก
สอบสวนขางตน ใหผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน 
   5.7 กรณีไดรับโทษจำคุกโดยคำส่ังของศาลหรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกในความผิดท่ี
ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      (1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน เมื่อปรากฏวาครู
ผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดรับโทษจำคุกโดยคำส่ังของศาลหรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหจำ คุกในความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (2) รายงานผลการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
6.งานสวัสดิการการเงิน 
   แนวทางการปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
2. เผยแพรเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
3. กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
4. จัดสวัสดิการดานขวัญกำลังใจใหแกบุคลากรในโรงเรียน 

ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
7.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
2) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
3) ดำเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) จัดทำรายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุมใหผูท่ีเกี่ยวของเพื่อทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ

แลวแตกรณี 
5) ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เรงรัด การ

ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 


