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ค าน า 
 คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์เล่มน้ี จดัท าข้ึนเพื่อ

ประสานความเขา้ใจใหค้ณะครูท่ีอยูใ่นฝ่ายและบุคคลากรในโรงเรียน ไดศึ้กษากฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าช้ีแจง 

ขอ้มูลตลอดจนแนวปฏิบติังานของการบริหารฝ่ายบุคคลโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพื่อจะได้

น าไปปฏิบติัใหถู้กตอ้งและสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ประสบความส าเร็จในการบริหารงานต่าง ๆ 

 หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานบุคคลของโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์เล่มน้ี จะเกิดประโยชน์ต่อ

ครูนกัเรียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

นางหทยัภทัร โถวรุ่งเรือง 

     หวัหนา้งานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วสัิยทัศน์พนัธกจิ และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

วสัิยทัศน์ของโรงเรียน 

 ”ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นโรงเรียนคุณภาพปฐมวยั

ตน้แบบจดัการศึกษาไดม้าตรฐานชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากลผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถด ารงชีวิต

ในสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข“ 

 

พนัธกจิของโรงเรียน 

 1 .พฒันาระบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

 2. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 3. พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ  

 4. จดัหาส่ือ / อุปกรณ์ เทคโนโลยใีหเ้พียงพอและเหมาะสม 

 5. ปรับปรุงภูมิทศัน์  สภาพแวดลอ้ม  แหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 6. ระดมสรรพก าลงัสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพฒันา 

 7. ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาใหโ้ดดเด่น 

 8. พฒันาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูป และจุดเนน้ของรัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 1. พฒันาผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

 2. พฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 3. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพฒันา 

 4. พฒันาระบบการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

 5. พฒันาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายแนวทางปฏิรูปและจุดเนน้ของรัฐ 

 6. พฒันาสถานศึกษาใหมี้อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น 

 

 

 

 

 

 

 



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

พุทธศกัราช2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช2551 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ

ส าคญั ดงัน้ี    

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจดัและลด

ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจน

การเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอยา่ง

สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ

สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ีเผชิญได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และ

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม

ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง

ประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 

และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้การส่ือสาร การ

ท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคล 

บริหารงานบุคคล 

งานพฒันาบุคคลากร 

งานวางแผนอตัรา 

งานวนิยัครู 

การส่งเสริมสวสัดิการครู 



บทน า 

การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเก่ียวกบับุคคล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบุคคลดี มีความรู้ความสามารถ 

เหมาะสมกบังาน เขา้มาท างานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษาและพฒันาให้มี

ความรู้ ความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อใหห้น่วยงานสามารถท าภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริหารงานบุคคลงาน

พฒันาบุคลากร งานวางแผนอตัรางานวินยัครูการส่งเสริมสวสัดิการครูและประสิทธิผลิตามความมุ่งหมาย

งานบุคลากร เป็นงานส าคญังานหน่ึง ท่ีจะท าให้โรงเรียน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะงาน

บุคลากรเป็นก าลงัส าคญัในการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 

วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบให้

เกิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มตามศกัยภาพโดยยึดมัน่ในระเบียบ

วนิยัจรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 

 4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติมีความมัน่คงและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 

 5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบติังาน การควบคุม ก ากบัดูแลเก่ียวกบัฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารบุคคล 

  1. การแสวงหาบุคลากร 

  2. การบ ารุงรักษาบุคลากร 

 3. การพฒันาบุคลากร 

 4. การใหบุ้คลากรพน้จากงาน 

 

 

 

 

 



ขอบเขตเหล่าน้ีอธิบายโดยสังเขปดงัน้ี    

 1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ท่ีเหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง

กระบวนการรับสมคัร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทยครูใหญ่มี

บทบาทนอ้ยมาก ในดา้นการรับสมคัร หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อ านาจเหล่าน้ีมกัจะเป็นอ านาจในระดบัสูง 

เช่น ระดับผูว้่าราชการจังหวดัหรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

เท่าท่ีควร อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีโอกาสในการคดัเลือกบุคลากร 

ควรมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป คือ 

  1.1 ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้รับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ช่ือเสียง

สนใจในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 

  1.2 ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 อยา่งคือความสามารถทัว่ไป

และความสามารถเฉพาะ 

 2. การบ ารุงรักษาบุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนมีหนา้ท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการท างานส่ิงจูงใจในรักษาบุคลากรมีหลายประการเช่น 

  2.1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ เช่น เงิน รางวลั ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุน้ีผูบ้ริหารตอ้ง พิจารณาอย่าง

รอบคอบ วา่ควรใหล้กัษณะใด เม่ือไร และใชห้ลกัอะไรในการพิจารณา 

  2.2 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการท างาน เช่น สวสัดีการของครูบรรยากาศใน การท างาน 

  2.3 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึงการใหโ้อกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

  2.4 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นการพฒันาวชิาชีพ เช่น การเปิดโอกาสใหไ้ปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ 

 3. การพฒันาบุคลากร คือการกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนท่ีท างานในหน้าท่ี ด้วยความ

ขยนัหมัน่เพียร มีพลงัใจในการท างาน การพฒันาบุคลากรทางดา้นการสอน อาจจะท า ไดโ้ดยการส่งเสริม

การลาศึกษาต่อการอบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือการวจิยั การศึกษาดว้ยตนเอง   เป็นตน้ 

 4. การให้บุคลากรพน้จากหนา้ท่ีการงาน เป็นกระบวนการสุดทา้ยของการบริหาร บุคลากร การให้

บุคลากรพน้จากงานมีสาเหตุหลายประการเช่น การลาออก การยา้ย หรือโอน การให้ออกเกษียณอายุ หรือ

การลดจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน   เป็นตน้ การให้พน้จากงานดว้ยสาเหตุปกติ เช่น การ

เกษียณอายไุม่ใคร่มีปัญหา แต่การใหบุ้คลากรพน้ จากงานดว้ยสาเหตุพิเศษ เช่นการขอโอน การให้ออกเพราะ

ผิดวินัย การลดจ านวนบุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้

กระทบกระเทือนต่อการด าเนินงานในโรงเรียนใหน้อ้ยท่ีสุด 

 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(2528 : 18-19) ไดใ้หค้วามหมาย 

ขอบข่ายและหนา้ท่ีของบุคลากรไวด้งัน้ี    

 



ภาระงาน 

 1. จดัโครงสร้าง การบริหารบุคลากรใหเ้ป็นระบบ 

 2. ปฐมนิเทศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบการปฏิบติังานในโรงเรียน 

 3. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคนใหช้ดัเจน 

 4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 

 5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและเป็นไปตาม

จุดประสงคข์องโรงเรียน 

 6. ส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 

 7. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพฒันาทุกรูปแบบ 

 8. ดูแลและด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการของบุคลากร 

 9. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลกัษณะของงาน 

 10. ด าเนินการเก่ียวกบัการเขา้รับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

 

ภารกจิงานบุคลากร 

 1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

 1.1 การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 

   แนวทางการปฏิบัติ 

  1) วเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 

  2) จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท่ี์ก.ค.ศ.ก าหนด 

  3) น าเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอ้ความเห็นชอบต่อส านกังานเขตพื้นท่ี 

  4) น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

 

 1.2 การก าหนดต าแหน่ง 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  1) สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2) น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาเพื่อน าเสนอต่อส านกังานเขตพื้นท่ี 

 

 



 1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยงั

ส านกังานเขตพื้นท่ี 

  2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวทิยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ก.ค.ศ.ก าหนด 

  3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวทิยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/

ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อน าเสนอ อ.

ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมติัและเสนอผูมี้อ านาจแต่งตั้ง  

 

 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 2.1 ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  1) การสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษใน

ต าแหน่งครูผูช่้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

 2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  1) กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ. ก าหนด 

  2) กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากขอ้ 1) สถานศึกษา

สามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาไดโ้ดยใชเ้งินรายไดข้องสถานศึกษา 

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาไดโ้ดยใชเ้งินรายไดข้องสถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑ์และวิธีการ

ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 

 



 2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้รอง

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผูอ้  านวยการ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน ถา้ไม่มีผู ้

ด  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการใหส้ถานศึกษาเสนอขา้ราชการท่ีเหมาะสม ให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา แต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน(มาตรา 54 แห่งกฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

 กรณีต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีราชการได้ให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา) 

 

 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 3.1 การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1) การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที ่

   แนวทางการปฏิบัติ 

  (1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  (2) แจง้ภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ เกณฑก์าร 

ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ี

ใหป้ฏิบติังาน 

  (3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจดัใหมี้การพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเน่ือง 

 

 3.2 การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณปีกติและกรณพีเิศษ 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  (1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 



  (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

  (3) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กรณีสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตอ้ง 

ช้ีแจงเหตุใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบ 

  กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอนั

เน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

  (4) รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงในทะเบียนประวติัต่อไป 

 

  3.3 การเพิม่ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

   แนวทางการปฏิบัติ 

  กรณีการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

  กรณีการเพิ่มคา้จา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา

สามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาได ้โดยใชเ้งินรายไดข้องสถานศึกษา 

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

  3.4 การด าเนินการเกีย่วกบับัญชีถือจ่ายเงินเดือน 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

 

  3.5 เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

 

 

 



  3.6งานทะเบียนประวตัิ 

  1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้าง 

  แนวทางการปฏิบัติ 

   (1) สถานศึกษาจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 2ฉบบั 

   (2) สถานศึกษาเก็บไว ้1 ฉบบั ส่งไปเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานเขตพื้นท่ี 1 ฉบบั 

   (3) เปล่ียนแปลง บนัทึกขอ้มูล ลงในทะเบียนประวติั 

 

  3.7งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  

  แนวทางการปฏิบัติ 

   1) ตรวจสอบผู ้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

   2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ

จกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

   3) จัดทะเบียนผู ้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

 

  3.8การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  แนวทางการปฏิบัติ 

   1) ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

   2) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 

   3) น าเสนอผูมี้อ านาจลงนามในบตัรประจ าตวั โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

โดยคุมทะเบียนประวติัไว ้

   4) ส่งคืนบตัรประจ าตวัถึงสถานศึกษา 

 



  3.9งานขอหนังสือรับรองงานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศงานขออนุญาตลา

อุปสมบทงานขอพระราชทานเพลงิศพ การลาศึกษาต่อยกย่องเชิดชูเกยีรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์และการ

จัดสวสัดิการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวธีิการทีเ่กีย่วข้อง 

 

 4. วนัิยและการรักษาวนัิย 

 4.1 กรณคีวามผดิวนัิยไม่ร้ายแรง 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวนให้ไดค้วามจริง

และความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีกรณีอนัมีมูล ท่ีควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษากระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

  2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบว่าไม่ได้

กระท าผิดวินยั หรือสั่งลงโทษภาคทณัฑ์  ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวน

แลว้พบวา่มีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

  3) รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไม่ร้ายแรงไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 4.2 กรณคีวามผดิวนัิยร้ายแรง 

  แนวทางการปฏิบัติ 

  1) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมีมูลว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  2) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาใหอ้.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ 

  3) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 

  4) รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 



  4.3 การอุทธรณ์  

   1) การอุทธรณ์กรณคีวามผดิวนัิย 

   แนวทางการปฏิบัติ 

   กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินยัท่ีไม่ร้ายแรง ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษายืน่เร่ืองขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑแ์ละ 

วธีิการท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

   กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินยัร้ายแรง ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยืน่เร่ืองขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ. 

ก าหนด 

 

  4.4 การร้องทุกข์  

   แนวทางการปฏิบัติ 

   กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์

ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งกรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ไดรั้บ

ความเป็นธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจเน่ืองจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนทางวนิยั ใหร้้องทุกข ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณี 

 

  4.5 การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนัิย 

   แนวทางการปฏิบัติ 

   1) ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

   2) ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวญัและก าลงัใจการจูงใจ ฯลฯ ในอนัท่ี

จะเสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

 5.งานออกจากราชการ 

  5.1 การลาออกจากราชการ 

  แนวทางการปฏิบัติ 

   1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

   2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



  5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มต ่ากว่าเกณฑ์ทีก่.ค.ศ.ก าหนด 

  แนวทางการปฏิบัติ 

   1) ด าเนินการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบติัหน้าท่ี

ราชการหรือเขา้รับการพฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 

   2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรู้รับผิดชอบท่ีก าหนด

ไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

   3) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมินการทดลองปฏิบติัราชการ

หรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 

   4) รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
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