
 

คู่มือการบริหารงานบุคคล 
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
 
 

ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



พรรณนางานกลุ่มงานบริหารบุคลากรของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

1.การวางแผนอัตราก าลัง  
2.การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
4.การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5.การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
6.การลาทุกประเภท  
7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8.การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
10.การายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12.การออกจากราชการ  
13.การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
14.การจัดท าบัญชีรายชื่อ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19.การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
20.การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



งานทะเบียนประวัติ และอัตราก าลัง 
 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
1.การวางแผนอัตราก าลัง  
13.การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  
2. ก ากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนางานในกลุ่มงานบุคคล ให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติงาน อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  
3.เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนา และปรับปรุงงาน  
4.พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ขอจัดท า  
5.ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล  
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานสวัสดิการโรงเรียน 
 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสวัสดิการโรงเรียน  
2. จัดท าระเบียบสวัสดิการโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
3. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นโครงการสวัสดิการโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  
5. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
6. ด าเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนก าหนด  
7. ควบคุมการ รับ-จ่ายเงินสวัสดิการของโรงเรียน ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 
รายงานงบดุลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อคับที่ก าหนด  
8. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



งานนิเทศบุคลากร 
 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ขอบข่ายภาระงาน  
1. จัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ  
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ การนิเทศบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. วางแผนการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับหน่วยงานภายนอก  
4. จัดท าโครงการนิเทศบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  
5. สรุป รายงานผลการนิเทศ เมื่อสิ้นภาคเรียน  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
3.การสรรหาและบรรจุแต่งตัง  
5.การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. จดัท าแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร  
2. การออกหนังสือ จัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและบัตรลูกจ้างประจ า 
3. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
4. จัดท าข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า  
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
การจัดสรรอัตราก าลัง 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

2.การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
21.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 



ขอบข่ายภาระงาน  
1. จัดท าแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร  
2. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
3. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร 
4. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 
 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
6.การลาทุกประเภท  
7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากร  
2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความดี 
ความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน  
2. จัดเก็บข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
14.การจัดท าบัญชีรายชื่อ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน 
1. ด าเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัตรประตัวข้าราชการ  
2. การจัดท าทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
4. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร /บัตรประจ าตัวข้าราชการ /งาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 



งานขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
19.การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากรในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
ส าหรับผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่หมดอายุลง  
2. จัดเก็บแบบฟอร์ม และข้อมูลประวัติบุคลากรในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานพัฒนาข้าราชการครูฯ และการออกจากราชการ 
 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
9.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
12.การออกจากราชการ 
20.การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับ การบริหารบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกาย ของ
บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย  
2. ดูแลการออกจากราชการ  
3. จัดท าหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา การขออนุญาตไป
ราชการ  
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานด าเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
8.การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
18.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



 ขอบข่ายภาระงาน  
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกาย ของ
บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย  
2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
3. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  
4. จัดท าตารางเวรยาม เวรประจ าวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร  
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
10.การายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน 
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกาย ของ
บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย  
2. จัดท าตารางเวรยาม เวรประจ าวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร  
3. จัดท าข้อมูลการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานเลขานุการโรงเรียน 
 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. ดูแลการประชุมครูและบุคลากรภายในโรงเรียนโดยจัดเตรียมของว่าง และน้ าดื่มบริการ  
2. จัดการบริการต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เตรียมของว่าง และน้ าดื่มบริการ  
3. จดบันทึกวาระการประชุมประชุมครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกครั้งที่มีการประชุม  
4. ดูแลและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบริหารงานบุคคล  
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 



งานสารบัญโรงเรียน 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ  
2. ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้ เหมาะสม  
3. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสอืของโรงเรียน (E – Office)  
4. ลงทะเบียนหนังสือราชการ  
5. ลงเลขท่ีหนังสือออก  
6. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน  
7. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอสั่งการ  
8. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม  
9. พิมพ์หนังสือรับ – ส่ง โต้ตอบหนังสือ ของกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม  
10. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่  
11. สแกนหนังสือที่ผู้อ านวยการโรงเรียน สั่งการให้ประชาสัมพันธ์ ส่งประชาสัมพันธ์  
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
21.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ขอบข่ายภาระงาน  
1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่
กรณี  
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การด าเนินการ และ
รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานบุคคล  
 
 
 



การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือ ตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพ่ีอด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว 
อิสระภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้

เกิดผลส าเร็จตาม หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ มีความ มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ  

5. เพ่ือเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 
ความหมายและความส าคัญของงานบุคลากร  

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่ งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่ง
หมาย งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ที่จะท าให้โรงเรียน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะ
งานบุคลากร เป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 
ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรียนก าหนดไว้ 4 ประการ ดังนี้  
1. การแสวงหาบุคลกร  
2. การบ ารุงรักษาบุคลกร  
3. การพัฒนาบุคลกร  
4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน  
 
ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้  
1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ที่เหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง กระบวนการรับ 
สมัคร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ใน 
ด้านการรับสมคัร หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อ านาจเหล่านี้มักจะเป็นอ านาจในระดับสูง เช่น ระดับผู้ว่า 
ราชการจังหวัด หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ทั่วไป คือ  

1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ชื่อเสียง สนใจใน
งานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน  



1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถทั่วไป และ 
ความสามารถเฉพาะ  
2. การบ ารุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมี 
ประสิทธิภาพในการท างานสิ่งจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น  

2.1 สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ ว่า
ควรให้ ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา  

2.2 สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการท างาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การท างาน  
2.3 สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
2.4 สิ่งจูงใจที่เป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ  

3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนท างานในหน้าที่ด้วย ความขยันหมั่นเพียร มีพลัง
ใจในการท างาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะท าได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การอบรม 
การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  
4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าที่การงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร การให้บุคลากรพ้น 
จากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือการลดจ านวน
บุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตุปกติ เช่น การเกษียณอายุไม่ใคร่มี
ปัญหา แต่การ ให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออกเพราะผิดวินัย การลด
จ านวนบุคลกร ผู้บริหาร โรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการ
ด าเนินงานในโรงเรียนให้น้อยที่สุด สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้
ให้ความหมาย ขอบข่ายและหน้าที่ ของบุคลากรไว้ดังนี้ 
ขอบข่ายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลัก 4 ประการ คือ  
1. การจดับุคลากรเข้าปฏิบัติงาน  
2. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร  
3. การรักษาระเบียบวินัย  
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
บทบาทหน้าที่โดยทั่วไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี้  
1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ  
2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน  
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  
5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตามจุดประสงค์ของ 
โรงเรียน  
6. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  
8. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร  
9. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน  



10. ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน  
ภารกิจงานบุคลากร  
1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
1.2 การก าหนดต าแหน่ง  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ 
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่  
2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
2.1 ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตามมาตรา53  
แนวทางการปฏิบัติ 
 1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู
และ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจา้งชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด  



2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถด าเนินการ 
จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์
และ วิธีการที่สถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษา
ก าหนด  
2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
แนวทางการปฏิบัติ 

 กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อ านวยการ สถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ให้ สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แต่งตั้งข้าราชการใน สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  

กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
 แนวทางการปฏิบัติ  
(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล

งาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน  
(3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง  
3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  
แนวทางการปฏิบัติ 
 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีสั่งไม่ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครู



และบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  

 
3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
แนวทางการปฏิบัติ  
กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ ตาม

หลักเกณฑแ์ละ วิธีการทีก่ระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด กรณีการเพ่ิมค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และ วิธีการที่สถานศึกษาก าหนด  

3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
แนวทางการปฏิบัติ  
ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
 แนวทางการปฏิบัติ  
ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 3.6 งานทะเบียนประวัติ  
1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
แนวทางการปฏิบัติ 
(1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
(2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 1 ฉบับ  
(3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ  
3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่

ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก

คุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  



3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว้  

4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา  
3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา

อุปสมบท งานขอ พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์
และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

4. วินัยและการรักษาวินัย  
4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ

ยุติธรรมโดย ไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ ร้ายแรง  

2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย 
หรือสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง  

3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่พิจารณาลงโทษ  

3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่  

4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
4.3 การอุทธรณ์  
1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ  
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ

อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 



4.4 การร้องทุกข์  
แนวทางการปฏิบัติ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้อง

ทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ กระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและ

พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  
5. งานออกจากราชการ 
 5.1 การลาออกจากราชการ 
 แนวทางการปฏิบัติ  
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน  
2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ

พร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเข้ารับ

การพัฒนา อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีก่ าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด  
2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง  
3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความ

พร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  
4) รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 


