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คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เล่มนี้จัดทำ
ขึ้นเพื่อ เข้าใจให้คณะครูที่อยู่ในฝ่ายและบุคคลากรในโรงเรียนได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คำชี้แจง 
ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติงานของการบริหารฝ่ายบุคคลโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)  
เพ่ือจะได้ นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการ
บริหารงานต่าง ๆ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนวัด
เฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) เล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        นายอิทธิเดช   จันทร์แสงวัฒนา 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 



 
ประวัติโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ต้ังอยู่เลขท่ี 83 หมู่ท่ี 6 ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด
นนทบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2476 โดยมี นายจำลอง ยวดลาด เป็นครูใหญ่ โดยเปิดทำการ
สอนต้ังแต่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   

ต่อมาในปี พ.ศ.2497  ท่านเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิม  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ชักชวนประชาชน
ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อท่ีดินด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 2 ไร่  1 งาน 88 ตารางวา  เป็นท่ีก่อตั้ง
อาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้น   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก   ฯพณฯ จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  โดยใช้
เงิน กศศ.(กองสลากกินแบ่งรัฐบาล)  จำนวน 1,000,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา 505 
(พิเศษ)   เป็นตึก  2  ช้ัน  8  ห้องเรียน  สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  พ.ศ.2476 

ในปี  พ.ศ. 2504  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับความอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด  ให้เปิดสอนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  ตามการขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2503  ขยาย
การศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  7  โดยเริ่มช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 ในปีการศึกษา 2507 

ในปี  พ.ศ.2506  ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503  
กำหนดให้ตำบลบางศรีเมือง เป็นเขตการศึกษาภาคบังคับ  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  รับผิดชอบเขตบริการ ตำบล
บางศรีเมือง  หมู่ท่ี  3 หมู่ท่ี  4 และหมู่ท่ี  5 

ปี พ.ศ.2540   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ.2541 พระเทพปริยัตยาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนา
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.2 /28 พิเศษ  
จำนวน  1 หลัง  รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เริ่มสร้างเมื่อ  15  มีนาคม  2541 แล้วเสร็จ ในเดือน ตุลาคม 
2541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คุณภาพ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี บนวิถีความพอเพียง 
พันธกิจ (Mission) 
1.    ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมความเป็นไทย 
2.    พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3.    ส่งเสริมให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.    ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์(Goal) 
1.    โรงเรียนอนุรักษ์วฒันธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย 
2.    ผู้บริหาร ครูและนักเรียน สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 
3.    ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุขภายใต้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผังบริเวณโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 

 
  

         พระพุทธรูป   วัดเฉลิมพระเกียรติ        อาคาร  



4.    โรงเรียนมีการปฏิบัติโดยจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระและนำไปประยุกต์ขยายผล 
ในครอบครัวและชุมชน พร้อมท้ังจัดทำแผนแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญาโรงเรียน   สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   แปลว่า  “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ” 

คำขวัญ   “การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม” 

เอกลักษณ์   "ภูมิทัศน์ดี มีมารยาท" 

อัตลักษณ์  "กตัญญู มีวินัย รู้ใช้เทคโนโลยี มีความพอเพียง"  

อักษรย่อของโรงเรียน ฉก.  

สีประจำโรงเรียน ฟ้า – เหลือง  

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปพระราชลัญจกรสำหรับพระเจ้าแผ่นดินประจำพระองค์รัชกาลท่ี 3  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท่ีฐานของปราสาทเป็นรูปดอกบัวสีเหลือง มี  อักษร ฉ.ก  อยู่ตรงกลาง 
                             ปราสาท      :   ความร่มเย็นเป็นสุข   

                             รูปดอกบัว   :   ความศรัทธาเช่ือมั่น ความมีคุณธรรม 

 
ตราประจำโรงเรียน  
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เมือ่ผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  กตัญญูกตเวที 
10. วิถีประชาธิปไตย 
  

 

 

 



 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) พุทธศักราช 

2553 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสำคัญ ดังนี้ 
 

1. ความสามารถในการส่ือสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด 
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง 
ต่างการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและๆ ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อและสังคม 

2. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียน 
แปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
ประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการ 
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง 
และผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน ต่างๆ  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคล 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งาน
บริหารงาน

บุคคล 

 

งานเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ 

ราชการ 

 

งานวางแผน 
อัตรากำลัง  

สรรหา  
และบรรจุแต่งต้ัง 

 

งานทะเบียน
ประวัติ/บัตร
ประจำตัว

ข้าราชการ/ 
งานเครื่องราชฯ 

งานส่งเสริมยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ/ขอเลือ่นต าแหน่ง
บุคลาการทางการศึกษา/
วิทยฐานะขา้ราชการครู
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

งานแต่งตั้ง ยา้ย 
โอน ขา้ราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

งานวินัย ลา 
การรักษาวินัย 

งานการจ้าง
ลูกจ้างประจำ
และลูกจ้าง
ชั่วคราว 

งานเลื่อนขั้น
เงินเดือน

ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 



 
บทนำ 

การบริหารงานบุคคล  
 

การบริหารบุคลากรเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู ้ ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษาและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถเพื่อให้หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 
งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่งท่ีจะทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพราะงานบุคลากร 
เป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ 

เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลาการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง

และความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารบุคคล 
1. การแสวงหาบุคลกร 
2. การบำรุงรักษาบุคลกร 
3. การพัฒนาบุคลกร 
4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 

 

ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ที ่เหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง กระบวนการ 

รับสมัคร และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาท 
น้อยมาก ในด้านการรับสมัคร หรือบรรจุแต่งต้ังบุคลากรมักจะเป็นอำนาจเหล่านี้ มักจะเป็นอำนาจในระดับสูง  
เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือระดับกรมเจ้าสังกัด ผู้อำนวยการไม่มีโอกาส พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร 
อย่างไรก็ตามผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร ควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์โดย ท่ัวไป คือ 

1.1  ควรคัดเลือกบคุลากรท่ีมีความรับผิดชอบมีระเบียบ เสียสละ รักษาเกียรติยศ ช่ือเสียง สนใจ 
ในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 

1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถท่ัวไปและความ 
สามารถเฉพาะ 
 
 
 



 
2. การบำรุงรักษาบุคลากรผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ในโรงเรียน 

มีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่ิงจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการ เช่น 
2.1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้องพิจารณาอย่าง รอบคอบ 

ว่าควรให้ลักษณะใด เมื่อไรและใช้หลักอะไรในการพิจารณา 
2.2 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการทำงานสวัสดิการของครู เช่น บรรยากาศใน การทำงาน 
2.3 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึง การให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
2.4 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงานศึกษาต่อการอบรม  

3. การพัฒนาบุคลากร คือการกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทำงานในหน้าท่ีด้วย ความขยันหมั่นเพียร 
มีพลังใจในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะทำได้โดยการ ส่งเสริมการลาศึกษาต่อการอบรม  
การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือการศึกษาด้วยการวิจัย ตนเอง เป็นต้น 

4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าท่ีการงานเป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากรการให้บุคลากร 
พ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือการลด 
จำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานการให้พ้นจากงานด้วยเป็นต้น สาเหตุปกติ เช่น การเกษียณอายุ 
ไม่ใคร่มีปัญหาแต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออกเพราะผิดวินัยการลด 
จำนวนบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการ 
ดำเน ินงานในโรงเรียนให้น้อยท่ีสุด 

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2528 ( : 18-19) ได้ให้ ความหมาย  
ขอบข่ายและหน้าท่ีของบุคลากรไว้ดังนี ้

ภาระงาน 
1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ  
2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
3. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน  
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  
5. ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตามจุดประสงค์ของ

โรงเรียน  
6. ส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  
8. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร  
9. ดำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน  
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 
ภารกิจงานบุคลากร 
1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน  
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี.ค.ศ.กำหนด  
3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี 



4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
1.2  การกำหนดตำแหน่ง  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษา 

เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี 
 

1.3  การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  
แนวทางการปฏิบัติ  

1)  สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 
ตำแหน่ง/ข ้อกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง 
สำนักงานเขตพื้นท่ี  
   2)  ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ข้อกำหนดตำแหน่งเพิ่ม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
  3)  ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ข้อกำหนด 
ตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 
 

      2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.1 ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 
แนวทางการปฏิบัติ 
การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่ง 

ครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาครู ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  

และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนด กรณีการจ้างลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
สถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏบิัติหน้าท่ี  
แนวทางการปฏิบัติ  

1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาดเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1.2 แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ  



ประเมินผลงานฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมาย 
หน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน 
 1.3 ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  
 แนวทางการปฏิบัติ  

1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามก.ฎค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
1.3 ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  

ศึกษากรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้อง  
ช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ  

กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตาย  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

1.4 รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรอืตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา  
สามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ สถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
แนวทางการปฏิบัติ 

ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น  
แนวทางการปฏิบัติ 

ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
3.6 งานทะเบียนประวัติ 

1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 

1.1 สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.2 สถานศึกษาเก็บไว้1ฉบับส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ 
1.3 เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 

 
 



3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
แนวทางการปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติสมควรได ้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
3. จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาดิเรกคุณาภรณ์ 

และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.8 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ 

1. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างโดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องๆ 
2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
3. นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยคุมทะเบียน 

ประวัติไว ้
4. ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา  

  3.9 งานขอหนังสือรับรองงานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศขออนุญาตลาอุปสมบทงาน 
ขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์และการจัดสวัสดิการ  
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ เก่ียวข้อง 

4. วินัยและการรักษาวินัย 
4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม 
โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษากระทำ
ผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทำวินัยหรือ 
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว พบว่ามีความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง 
          3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.2 กรณีความผิดวินัยรา้ยแรง 
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู  
ทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 2) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ  

       3) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 
            4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 
 
 



4.3 การอุทธรณ์ 
 1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย  

แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น เรื่องขอ 

อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน30วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ อุทธรณ์ต่อ  

ก.ค.ศ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
4.4 การร้องทุกข ์
แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ... ภายใน 30  

วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง 
 

กรณีข้าราชการูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 
เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ร้องทุกข์ต่อ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี  

4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
2) ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจในอันท่ีจะเสริมสร้างฯลฯ 

และพัฒนาเจตคติ จิตอาสา และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  
5. งานออกจากราชการ 

5.1 การลาออกจากราชการ 
แนวทางการปฏิบัติ  

 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยและ 
ครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มข้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

แนวทางการปฏิบัติ  
1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหรือเข้ารับการพัฒนา 

อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กำหนด 
2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน 

กำหนดตำแหน่ง  
3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม  

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจาก ราชการ  
4) รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



 

 

แผงผังขั้นตอนการลาป่วย/ลากิจ 
 

        โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)   

 

ผู้ขอลากรอกแบบฟอร์มการลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้า3วัน 
ลาป่วย เมื่อมาปฎิบัติงานส่งใบลาทันท  

 
 
 
 
 

 

ผู้ขอลาน าใบลาเสนอผู้บังคับบัญชา 
เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นกรณี 

 
 
 
 
 

 

งานบุคลากรสรุปวันลาส่ง 
เพื่อให้ตรวจสอบการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 
 

เก็บข้อมูลเข้าแฟ้มประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 
        ท่ี        / 25๖3 

เร่ือง   แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ปีการศึกษา 25๖3 

................................ 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27  
 เพื่อให้การดำเนินการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนการดำเนินงานของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงแต่งต้ัง
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
1. นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์  ครู  กรรมการ 
3. นางสาวไพริน  นรารักษ ์  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวมนัสนันท์ ธนกูลอัครชัย ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ   

2. ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงานบุคลากร 
2.1  งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งต้ัง 

1. นายอิทธิเดช   จันทร์แสงวัฒนา ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวนันทน์นภัส  พงศ์ศรีโรจน์ คร ู   กรรมการ 
3. นางสาวมนัสนันท์  ธนกูลอัครชัย คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่ 
1. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

โดยผ่านความเห็นของเครือข่ายสถานศึกษา 
2. ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งอัตราจ้างประจำและอัตราจ้าง

ช่ัวคราวและพนักงานราชการตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนดโดยผ่านความเห็นของกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งภาระงานให้แก่อัตราจ้างประจำอัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ 

4. ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 



5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือนตามแบบ
ประเมินท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการ
ประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการ
ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง 

6. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7. ดำเนินการแต่งต้ัง หรือส่ังให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามอำนาจหน้าท่ี ท่ีกฎหมายกำหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ เขตพื้นท่ีการศึกษา 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.2  งานทะเบียนประวัติ/บัตรประจำตัวข้าราชการ/งานเคร่ืองราชฯ 

1. นางสาวนันท์นภัส  พงศ์ศรีโรจน์ คร ู หัวหน้า 
2. นางสาวไพริน  นรารกัษ์  คร ู กรรมการ 

หน้าที่ 
1. ควบคุมดูแลการจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ มีการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติราชการของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรโดยเฉพาะ สะดวกแก่การค้นหา และนำสถิติไปใช้ประโยชน์ 

2. ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

3. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.3  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
1. นางสาวนันท์นภัส  พงศ์โรจน์  คร ู  หัวหน้า 
2. นางสาวไพริน  นรารกัษ์  คร ู  กรรมการ 

หน้าที่ 
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนางาน 

พัฒนาความรู้ความสามารถของสายงานต่าง ๆ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



2.4  งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ/ขอเลื่อนตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษา/วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและจรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นายอิทธิเดช  จันทร์แสงวัฒนา  ครูชำนาญการ หัวหน้า 
2. นางสาวนันท์นภัส  พงศ์โรจน์  คร ู  กรรมการ 
3. นางสาวมนัสนันท์  ธนกูลอัครชัย ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ดำเนินการเรื่องการเล่ือนตำแหน่ง เล่ือนระดับ การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิ 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.5  งานแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. นายอิทธิเดช  จันทร์แสงวัฒนา  ครูชำนาญการ หัวหน้า 
2. นางสาวนันท์นภัส  พงศ์ศรีโรจน์ คร ู  กรรมการ  
3. นางสาวมนัสนันท์   ธนกูลอัครชัย ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่ 
1. รวบรวมรายช่ือและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายและให้

ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไป
ปฏิบัติงาน 

2. สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอ
ย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

- ในกรณีท่ีเห็นชอบการย้ายรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเรื่องไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายทราบ 

3. ดำเนินเรื่องการโอน ย้าย สับเปล่ียนอัตรา การเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.6  งานวินัย ลา การรักษาวินัย 

1. นางสาวนันท์นภัส  พงศ์โรจน์  คร ู  หัวหน้า 
2. นางสาวไพริน  นรารกัษ์  คร ู  กรรมการ 

หน้าที่ 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวนิัย ลา การรักษาวินัยของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
2. อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อให้สำนักงานเขต 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



 
2.7  งานการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

1. นางสาวมนัสนันท์  ธนกูลอัครชัย ครูผู้ช่วย  หัวหน้า 
2. นายอิทธิเดช   จันทร์แสงวัฒนา ครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นางสาวไพริน  นรารกัษ์  คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน ให้

กรอกข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเก็บรักษาทะเบียนประวัติ สะดวกแก่การค้นหา 
2. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง เอกสารการจ้าง รวมถึงการเบิกค่าจ้างตามโครงการ 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.8  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

1. นายอิทธิเดช   จันทร์แสงวัฒนา ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวมนัสนันท์   ธนกูลอัครชัย ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครู

และบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยท่ัวกัน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กฎหมายกำหนด 
3. รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเล่ือนขั้น

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา 
4. แจ้งคำส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบพร้อมเหตุผลท่ี

ไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.9 งานสารสนเทศบุคลกร 

1. นายอิทธิเดช   จันทร์แสงวัฒนา  ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวมนัสนันท์  ธนกูลอัครชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

หน้าที่ 
 จัดทำข้อมูลสารสนเทศในระบบ big data ( https://edc.moe.go.th/) ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ของฝ่ายบุคลากรท้ังหมดให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

https://edc.moe.go.th/


 
ท้ังนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็งเพื่อให้การ 

บริหารงานบุคคล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     
   ส่ัง ณ วันท่ี     28    พฤษภาคม  พุทธศักราช 2563 
 
 
 
 
 

(นางศิริลักษณ์     ศรีวีระนุรัตน์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 

 
 

 


