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สารบญั 

หวัข้อ          หน้า 

การบรรจุและแต่งตั .งบุคลากร       4 
การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร       6 
การพฒันาบุคลากร        7 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานบุคลากร      7  
การใหค้ณุใหโ้ทษและการสรา้งขวญักาํลงัใจ     8 
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ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 

การบริหารงานบคุคล  

การบรหิารงานบุคคลโรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ Rชยั  เป็นภารกจิสําคญัทีVมุ่งส่งเสรมิให้โรงเรยีน

สามารถปฏบิตังิานเพืVอตอบสนองภารกจิของโรงเรยีน  เพีVอดําเนินการดา้นการบรหิารงานบุคคลให ้เกดิ

ความคล่องตวั  อสิระภายใตก้ฎหมาย  ระเบยีบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาได้รบัการพฒันา มคีวามรู ้ความสามารถ มขีวญักําลงัใจ ได้รบัการยกย่องเชดิชูเกยีรตมิี

ความมั Vนคงและกา้วหน้าในวชิาชพี ซึVงจะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  

วตัถปุระสงค ์

1. เพืVอใหก้ารดาํเนินงานดา้นการบรหิารงานบุคคลถกูตอ้ง รวดเรว็เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 

2. เพืVอสง่เสรมิบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถและมจีติสาํนึกในการปฏบิตัภิารกจิทีVรบัผดิชอบใหเ้กดิผล

สาํเรจ็ตามหลกัการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ R 

3. เพืVอสง่เสรมิใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิตังิานเตม็ตามศกัยภาพโดยยดึมั Vนใน ระเบยีบวนิยั 

จรรยาบรรณ อยา่งมมีาตรฐานแหง่วชิาชพี 

4. เพืVอใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาทีVปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานวชิาชพีไดร้บัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ

มคีวามมั Vนคงและความกา้วหน้าในวชิาชพี ซึVงจะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาของผูเ้รยีนเป็น

สาํคญั 

5. เพืVอเป็นการวางแผนปฏบิตังิาน การควบคมุ กาํกบัดแูลเกีVยวกบัฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
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ความหมายและความสาํคญัของงานบคุลากร 

การบรหิารบุคลากร เป็นกระบวนการเกีVยวกบับุคคล เพืVอใหไ้ดม้าซึVงบุคคลด ีมคีวามรู ้

ความสามารถ เหมาะสมกบังาน เขา้มาทาํงานใหไ้ดผ้ลดทีีVสดุ โดยหน่วยงานสามารถดงึดดู ธาํรงรกัษา 

และพฒันาใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ทั .งนี. เพืVอใหห้น่วยงานสามารถทาํภารกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลตามความมุง่หมาย 

งานบุคลากร เป็นงานสาํคญังานหนึVง ทีVจะทาํใหโ้รงเรยีน ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน 

เพราะงานบุคลากรเป็นกาํลงัสาํคญัในการบรหิารงานดา้นอืVน ๆ ใหบ้รรลุ เป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้

   ขอบเขตการบริหารบคุลากรในโรงเรียนกาํหนดไว้ 4 ประการ ดงันี. 

      1. การแสวงหาบุคลกร การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั .งบุคลากร 

      2. การบาํรงุรกัษาบุคลกร 

      3. การพฒันาบุคลกร 

      4. การใหบุ้คลากรพน้จากงาน 

      ขอบเขตเหลา่นี.อธบิายโดยสงัเขป ดงันี. 

      1. การแสวงหาบุคลกร การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั .งบุคลากร หมายถงึ 

วธิกีารใหไ้ดบุ้คคล ทีVเหมาะสมกบังาน โดยปกต ิหมายถงึ กระบวนการรบัสมคัร และบรรจุแต่งตั .งบุคลากร 

ในการบรหิารโรงเรยีนในระบบ การศกึษาไทย ครใูหญ่มบีทบาทน้อยมาก ในดา้นการรบัสมคัร หรอืบรรจุ

แต่งตั .งบุคลากร อาํนาจเหลา่นี. มกัจะเป็นอาํนาจในระดบัสงู เชน่ ระดบัผูว้า่ราชการจงัหวดั หรอืระดบักรม 

เจา้สงักดั ครใูหญ่ไมม่โีอกาสพจิารณาคดัเลอืกบุคลากรเทา่ทีVควร อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีVมี

โอกาสในการคดัเลอืกบุคลากรควรมหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก หลกัเกณฑโ์ดย ทั Vวไป คอื 

         1.1 ควรคดัเลอืกบุคลากรทีVมคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบ เสยีสละ รกัษา เกยีรตยิศ ชืVอเสยีง สนใจ

ในงานบรหิาร และมคีวามภมูใิจในโรงเรยีน 

         1.2 ควรคดัเลอืกบุคลากรทีVมคีวามสามารถ ซึVงแบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คอื ความสามารถทั Vวไป และ

ความสามารถเฉพาะ 

      2. การบาํรงุรกัษาบุคลากร ผูบ้รหิารโรงเรยีนมหีน้าทีVดแูลบุคลากรในโรงเรยีนเพืVอให ้บุคลากรใน

โรงเรยีนมปีระสทิธภิาพในการทาํงานสิVงจงูใจในรกัษาบุคลกรมหีลายประการเชน่ 

         2.1 สิVงจงูใจทีVเป็นวตัถุ เชน่ เงนิ รางวลั สิVงจงูใจทีVเป็นวตัถุนี.ผูบ้รหิารตอ้ง พจิารณาอยา่งรอบคอบ 

วา่ควรใหล้กัษณะใด เมืVอไร และใชห้ลกัอะไรในการพจิารณา 

         2.2 สิVงจงูใจทีVเป็นสภาพของการทาํงาน เชน่ สวสัดกิารของคร ูบรรยากาศใน การทาํงาน 

         2.3 สิVงจงูใจทีVเป็นโอกาส หมายถงึการใหโ้อกาสไดร้บัความกา้วหน้าในหน้าทีV การงาน 

         2.4 สิVงจงูใจทีVเป็นการพฒันาวชิาชพี เชน่ การเปิดโอกาสใหไ้ปดงูาน การอบรม ศกึษาต่อ 

      3. การพฒันาบุคลากร คอื การกระตุน้ใหบุ้คลากรในโรงเรยีนทาํงานในหน้าทีVดว้ย ความ

ขยนัหมั Vนเพยีร มพีลงัใจในการทาํงาน การพฒันาบุคลากรทางดา้นการสอน อาจจะทาํ ไดโ้ดยการสง่เสรมิ

การลาศกึษาต่อ การอบรม การสมัมนา การประชมุปรกึษาหารอื การวจิยั การศกึษาดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

      4. การใหบุ้คลากรพน้จากหน้าทีVการงาน เป็นกระบวนการสดุทา้ยของการบรหิาร บุคลากร การให้
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บุคลากรพน้จากงานมสีาเหตุหลายประการ เชน่ การลาออก การยา้ย หรอืโอน การใหอ้อก เกษยีณอาย ุ

หรอืการลดจาํนวนบุคลกรใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงาน เป็นตน้ การใหพ้น้จากงานดว้ยสาเหตุปกต ิเชน่ 

การเกษยีณอายไุมใ่ครม่ปัีญหา แต่การใหบุ้คลากรพน้ จากงานดว้ยสาเหตุพเิศษ เชน่ การขอโอน การให้

ออกเพราะผดิวนิยั การลดจาํนวนบุคลกร ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ และตดัสนิใจโดย

ใหก้ระทบกระเทอืนต่อการดาํเนิน งานในโรงเรยีนใหน้้อยทีVสดุ 

    

    สถาบนัพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2528 : 18-19) ไดใ้ห ้ความหมาย ขอบขา่ย

และหน้าทีVของบุคลากรไวด้งันี. 

ขอบข่ายงานบคุลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลกั 4 ประการ คือ 

   1. การจดับุคลากรเขา้ปฏบิตังิาน 

   2. การพฒันาและธาํรงรกัษาบุคลากร 

   3. การรกัษาระเบยีบวนิยั 

   4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร 

บทบาทหน้าทีIโดยทั Iวไปของงานบคุลากรมีดงัต่อไปนีJ  

   1. จดัโครงสรา้ง การบรหิารบุคลากรใหเ้ป็นระบบ 

   2. ปฐมนิเทศเกีVยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบการปฏบิตังิานในโรงเรยีน 

   3. กาํหนดบทบาทหน้าทีVของบุคลากรแต่ละคนใหช้ดัเจน 

   4. มอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถของบุคลากร 

   5. ควบคมุ กาํกบั ตดิตามและนิเทศบุคลากรใหป้ฏบิตังิานเตม็ความสามารถและ เป็นไปตาม

จดุประสงคข์องโรงเรียน 

   6. สง่เสรมิขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร 

   7. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรศกึษาหาความรูเ้พิVมเตมิและพฒันาทุกรปูแบบ 

   8. ดแูลและดาํเนินการเกีVยวกบัสวสัดกิารของบุคลากร 

   9. ดาํเนินการประเมนิผลเป็นระยะ ๆ ตามลกัษณะของงาน 

   10. ดาํเนินการเกีVยวกบัการเขา้รบัราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรยีน 

 

ภารกิจงานบคุลากร 

1. การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง 

   1.1 การวิเคราะหแ์ละวางแผนอตัรากาํลงัคน 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) วเิคราะหภ์ารกจิและประเมนิสภาพความตอ้งการกาํลงัคนกบัภารกจิของสถานศกึษา 

      2) จดัทาํแผนอตัรากาํลงัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษา โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขั .นพื.นฐานตามเกณฑท์ีV ก.ค.ศ.กาํหนด 

      3) นําเสนอแผนอตัรากาํลงัเพืVอขอความเหน็ชอบต่อสาํนกังานเขตพื.นทีV                             
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      4) นําแผนอตัรากาํลงัของสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ

   1.2 การกาํหนดตาํแหน่ง 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) สถานศกึษาจดัทาํภาระงานสาํหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

      2) นําแผนอตัรากาํลงัมากาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาเพืVอ

นําเสนอ ต่อสาํนกังานเขตพื.นทีV                            

1.3 การขอเลืIอนตาํแหน่งบคุลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการคร ู

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) สถานศกึษาขอปรบัปรงุการกาํหนดตาํแหน่ง/ขอเลืVอนวทิยฐานะ/ขอเปลีVยนแปลงเงืVอนไขตาํแหน่ง/

ขอกาํหนดตาํแหน่งเพิVมจาก ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาไปยงัสาํนกังานเขต

พื.นทีV                            

      2) ประเมนิเพืVอขอเลืVอนวทิยฐานะ/ขอเปลีVยนแปลงเงืVอนไขตาํแหน่ง/ขอกาํหนดตาํแหน่งเพิVม

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ีV ก.ค.ศ.กาํหนด 

      3) สง่คาํขอปรบัปรงุกาํหนดตาํแหน่ง/เพืVอเลืVอนวทิยฐานะ/ขอเปลีVยนแปลงเงืVอนไขตาํแหน่ง/ขอกาํหนด

ตาํแหน่งเพิVมจากขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาต่อสาํนกังานเขตพื.นทีV เพืVอนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.  

พจิารณาอนุมตัแิละเสนอผูม้อีาํนาจแต่งตั .ง 

2. การสรรหาและบรรจแุต่งตั Jง 

   2.1 ดาํเนินการสรรหาเพืIอบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาเป็นอาํนาจหน้าทีIของผูมี้อาํนาจตามมาตรา53 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) การสอบแขง่ขนั การสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืกในกรณีจาํเป็นหรอืมเีหตุพเิศษในตาํแหน่งครู

ผูช้ว่ย คร ูและบุคลากรทางการศกึษาอืVนในสถานศกึษา ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีV ก.ค.ศ.

กาํหนด 

   2.2 การจ้างลกูจ้างประจาํและลกูจ้างชั Iวคราว 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) กรณีการจา้งลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั Vวคราวโดยใชง้บประมาณใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีVกระทรวงการคลงัหรอืตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีVก.ค.ศ. กาํหนด                    

      2) กรณีการจา้งลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั VวคราวกรณีอืVนนอกเหนือจากขอ้ 1) สถานศกึษาสามารถ

ดาํเนินการจา้งลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั Vวคราวของสถานศกึษาได ้โดยใชเ้งนิรายไดข้องสถานศกึษา 

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีVสถานศกึษาได ้โดยใชเ้งนิรายไดข้องสถานศกึษา ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีVสถานศกึษากาํหนด 
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   2.5 การรกัษาราชการแทนและรกัษาการในตาํแหน่ง 

   แนวทางการปฏิบติั 

กรณีทีVไมม่ผีูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศกึษา หรอืมแีต่ไมอ่าจปฏบิตัริาชการไดใ้หร้อง

ผูอ้าํนวยการสถานศกึษารกัษาราชการแทน ถา้มรีองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาหลายคนใหผู้อ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื.นทีVการศกึษา แต่งตั .งรองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาคนใดคนหนึVงรกัษาราชการแทน ถา้ไมม่ี

ผูด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการ  ใหส้ถานศกึษาเสนอขา้ราชการทีVเหมาะสม ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พื.นทีVการศกึษา  แต่งตั .งขา้ราชการในสถานศกึษาคนใดคนหนึVงเป็นผูร้กัษาราชการแทน (มาตรา 54 แหง่

กฎหมายระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

กรณีตาํแหน่งขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตาํแหน่งใดวา่งลงหรอืผูด้าํรงตาํแหน่งไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีVราชการได ้ใหผู้ม้อีาํนาจสั Vงบรรจุและแต่งตั .งตามมาตรา 53 สั Vงใหข้า้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศกึษารกัษาการในตาํแหน่ง (มาตรา 68 แหง่กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา) 

 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

   3.1 การพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

      1) การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบติัหน้าทีI 

      แนวทางการปฏิบติั 

         (1) ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาดาํเนินการปฐมนิเทศ แก่ผูท้ีVไดร้บัการสรรหา และบรรจแุต่งตั .งเป็น

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

         (2) แจง้ภาระงานมาตรฐานคณุภาพงาน มาตรฐานวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี เกณฑก์าร

ประเมนิผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ก่อนมกีารมอบหมาย

หน้าทีVใหป้ฏบิตังิาน 

         (3) ดาํเนินการตดิตาม ประเมนิผลและจดัใหม้กีารพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเนืVอง 

   3.2 การเลืIอนขั Jนเงินเดือนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

      1) การเลืIอนขั Jนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

      แนวทางการปฏิบติั 

         (1) ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาแต่งตั .งคณะกรรมการพจิารณาความดคีวามชอบของขา้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

         (2) คณะกรรมการพจิารณาความดคีวามชอบพจิารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเลืVอนขั .นเงนิเดอืน 

         (3) ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาพจิารณาสั VงเลืVอนขั .นเงนิเดอืนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

กรณีสั Vงไมเ่ลืVอนขั .นเงนิเดอืนใหแ้ก่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ตอ้งชี.แจงเหตุให้

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาดงักลา่วทราบ 

      กรณีเลืVอนขั .นเงนิเดอืนกรณีพเิศษ แก่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีVถงึแก่ความตายอนั
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เนืVองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีVราชการใหร้ายงานไปยงัสาํนกังานเขตพื.นทีVการศกึษา  เพืVอดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีV ก.ค.ศ.กาํหนด 

         (4) รายงานการสั VงเลืVอนและไมเ่ลืVอนขั .นเงนิเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไปยงั

สาํนกังานเขตพื.นทีVการศกึษา เพืVอจดัเกบ็ขอ้มลูลงในทะเบยีนประวตัต่ิอไป 

                  3.3 การเพิIมค่าจ้างลกูจ้างประจาํและลกูจ้างชั Iวคราว 

   แนวทางการปฏิบติั 

กรณีการเพิVมคา่จา้งลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั Vวคราวโดยใชเ้งนิงบประมาณใหด้าํเนินการ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีVกระทรวงการคลงัหรอืตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีVสาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขั .นพื.นฐานกาํหนด 

กรณีการเพิVมคา้จา้งลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั VวคราวกรณีอืVนนอกเหนือจากสถานศกึษาสามารถ

ดาํเนินการ จา้งลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั Vวคราวของสถานศกึษาได ้โดยใชเ้งนิรายไดข้องสถานศกึษา 

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีVสถานศกึษากาํหนด 

   3.4 การดาํเนินการเกีIยวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 

   แนวทางการปฏิบติั 

      ดาํเนินการตามทีVกระทรวงการคลงักาํหนด 

   3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอืIน 

   แนวทางการปฏิบติั 

      ดาํเนินการตามทีVกระทรวงการคลงักาํหนด 

   3.6 งานทะเบียนประวติั 

      1) การจดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาและลกูจา้ง 

      แนวทางการปฏิบติั 

         (1) สถานศกึษาจดัทาํทะเบยีนประวตัขิองขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา จาํนวน 2 ฉบบั 

         (2) สถานศกึษาเกบ็ไว ้1 ฉบบั สง่ไปเกบ็รกัษาไวท้ีVสาํนกังานเขตพื.นทีV 1 ฉบบั         

         (3) เปลีVยนแปลง บนัทกึขอ้มลู ลงในทะเบยีนประวตั ิ

 

   3.7 งานเครืIองราชอิสริยาภรณ์ การให้คณุให้โทษ ให้ขวญักาํลงัใจ 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) ตรวจสอบผูม้คีณุสมบตัคิรบ สมควรไดร้บัการเสนอขอพระราชทานเครืVองราชอสิรยิาภรณ์ 

      2) ดาํเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครืVองราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญจกัรพรรดมิาลาแก่

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีVกฎหมายกาํหนด 

      3) จดัทะเบยีนผูไ้ดร้บัเครืVองราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญจกัรพรรดมิาลา เครืVองราชอสิรยิาภรณ์ดเิรก

คณุาภรณ์และผูค้นืเครืVองราชอสิรยิาภรณ์ 

   3.8 การขอมีบตัรประจาํตวัเจ้าหน้าทีIของรฐั 

   แนวทางการปฏิบติั 



9 
 

      1) ผูข้อมบีตัรกรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นบุคคลต่าง ๆ โดยมเีอกสารหลกัฐานทีVเกีVยวขอ้ง 

      2) ตรวจสอบเอกสารความถกูตอ้ง 

      3) นําเสนอผูม้อีาํนาจลงนามในบตัรประจาํตวั โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั โดยคมุทะเบยีน

ประวตัไิว ้

      4) สง่คนืบตัรประจาํตวัถงึสถานศกึษา 

   3.9 งานขอหนังสือรบัรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา

อปุสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชเูกียรติและให้ได้รบัเงิน

วิทยพฒัน์ และการจดัสวสัดิการ ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีI

เกีIยวข้อง 

 

4. วินัยและการรกัษาวินัย การให้คณุให้โทษ 

   4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาแต่งตั .งคณะกรรมการ เพืVอดาํเนินการสอบสวนใหไ้ดค้วามจรงิและความ

ยตุธิรรมโดยไมช่กัชา้เมืVอมกีรณีอนัมมีลู ทีVควรกลา่วหาวา่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใน

สถานศกึษากระทาํผดิวนิยัไมร่า้ยแรง 

      2) ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาสั VงยตุเิรืVองในกรณีทีVคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่ไมไ่ดก้ระทาํผดิวนิยั 

หรอืสั Vงลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอืลดขั .นเงนิเดอืน ตามทีVคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่มี

ความผดิวนิยัไมร่า้ยแรง 

      3) รายงานการดาํเนินงานทางวนิยัไมร่า้ยแรงไปยงัสาํนกังานเขตพื.นทีVการศกึษา 

   4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) ผูม้อีาํนาจสั Vงบรรจุและแต่งตั .งตามมาตรา 53 แหง่กฎหมายระเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาแต่งตั .งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมมีลูวา่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา

กระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีVกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

      2) ผูม้อีาํนาจสั Vงบรรจุและแต่งตั .งตามมาตรา 53 แหง่กฎหมายระเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร

ทางการศกึษา เสนอผลการพจิารณาให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื.นทีVพจิารณาลงโทษ 

      3) ผูม้อีาํนาจสั Vงบรรจุและแต่งตั .งตามมาตรา 53 แหง่กฎหมายระเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร

ทางการศกึษา สั Vงลงโทษปลดออกหรอืไลอ่อกตามผลการพจิารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื.นทีV 

      4) รายงานการดาํเนินงานทางวนิยัไปยงัสาํนกังานเขตพื.นทีVการศกึษา 

   4.3 การอทุธรณ์ 

   1) การอทุธรณ์กรณีความผิดวินัย 

   แนวทางการปฏิบติั 

กรณีการอุทธรณ์ความผดิวนิยัทีVไมร่า้ยแรง ใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษายืVนเรืVองขอ

อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื.นทีVภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีVไดร้บัแจง้คาํสั Vงตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีV ก.ค.ศ.

กาํหนด 
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กรณีการอุทธรณ์ความผดิวนิยัรา้ยแรง ใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษายืVนเรืVองขอ

อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีVไดร้บัแจง้คาํสั Vง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีV ก.ค.ศ.กาํหนด 

   4.4 การร้องทุกข ์

   แนวทางการปฏิบติั 

กรณีขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาถกูสั Vงใหอ้อกจากราชการใหร้อ้งทุกขต่์อ ก.ค.ศ. 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีVไดร้บัแจง้คาํสั Vง 

กรณีขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมหรอืมคีวามคบัขอ้งใจ

เนืVองจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชา หรอืการแต่งตั .งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั ใหร้อ้งทุกขต่์อ อ.

ก.ค.ศ. เขตพื.นทีVหรอื ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณ ี

   4.5 การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระทาํผิดวินัย 

   แนวทางการปฏิบติั 

   1) ใหผู้อ้าํนวยการสถานศกึษาปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีVดต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

   2) ดาํเนินการใหค้วามรู ้ฝึกอบรมการสรา้งขวญัและกาํลงัใจการจงูใจ ฯลฯ ในอนัทีVจะเสรมิสรา้งและ

พฒันาเจตคต ิจติสาํนึก และพฤตกิรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. งานออกจากราชการ 

   5.1 การลาออกจากราชการ 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาพจิารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครผููช้ว่ย คร ูและบุคลากร

ทางการศกึษาอืVน 

      2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัสาํนกังานเขตพื.นทีVการศกึษา 

   5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบติัหน้าทีIราชการหรือไม่ผา่นการเตรียมความ

พร้อมและพฒันาอย่างเข้มตํIากว่าเกณฑที์I ก.ค.ศ.กาํหนด 

   แนวทางการปฏิบติั 

      1) ดาํเนินการใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ทดลองปฏบิตัหิน้าทีVราชการ หรอืเขา้รบั

การพฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีVกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.กาํหนด 

      2) ดาํเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีVและความรบัผดิชอบทีVกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่ง 

      3) ผูอ้าํนวยการสถานศกึษาสั Vงใหผู้ท้ีVไมผ่า่นการประเมนิการทดลองปฏบิตัริาชการหรอืเตรยีมความ

พรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 

      4) รายงานสาํนกังานเขตพื.นทีVการศกึษาทราบ 

 

 


