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ค าปรารภ 
 
 เอกสารประกอบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือใน การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ลักษณะงาน 
และความรับผิดชอบไว้ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ จะได้ทราบว่างานในหน้าที่ให้มีขอบข่ายความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานเพียงใด มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานจะได้ ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน นอกจากนั้นก็เป็นการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบได้ ทั่วถึงบุคลากรทุกคน
ได้ มีบทบาทร่วมกันบริหารงานและร่วมกันแก้ปัญหางานโรงเรียนตามก าลัง ความคิดความสามารถของตน
อย่าง เต็มที่และมีความเป็นอิสระในด้านการหาวิธีด าเนินงานในหน้าที่ของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามที่
เห็นสมควร ให้เกิดความสะดวก และมีความคล่องตัวขึ้น 
 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและได้ด าเนินงานโดยวิธีการจัดท า เอกสารประกอบการบริหาร เป็น
แนวทางในการด าเนินงานนั้นปรากฏว่า ครูและเจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
บุคลากรมีความเข้าใจลักษณะงานขอบข่ายงานบทบาทหน้าที่ของตน อ านาจหน้าที่ของตนดี ขึ้นเพราะมีความรู้
ความเข้าใจงานชัดเจนขึ้น จึงปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและงานเป็นระบบชัดเจนฉะนั้น จึงมีความเชื่อว่า
เอกสารฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ให้การบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ให้เกิด ผลดียิ่งขึ้นและหวัง
ว่าครูและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆทุกคนตลอดจนนักการภารโรงจะได้น าเอกสารนี้ไปเป็นคู่มือ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือคุณประโยชน์ของ สถาบันและสังคมส่วนรวมคือ
ชาติบ้านเมืองของเรา  



 

 



  

  



 

  



  

  



บทบาทและหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานก าหนดระบบงาน บทบาทวิธีด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส า เร็จ ของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายตลอดจนให้การสนับสนุนฝ่ายส่งเสริมให้ทุก หน่วยงานใน สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ และนักเรียนผู้รับบริการ  
 ๒. ควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารวิชาการ  
 ๓. ควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารทั่วไป  
 ๔. ควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารบุคคล  
 ๕. ควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารงบประมาณ  
 5. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรติดตามให้ ค าปรึกษาและให้การ
นิเทศ  
 ๗. บังคับบญัชาครูนักการภารโรงลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ และนักเรียนให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ 
 8. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนครูนักการภารโรงลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ  
 9. จัดสวัสดิการต่าง ๆ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ  
 10. สร้างขวัญก าลังใจและบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน   
 11. ควบคุมดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 ๑๒. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น  
 ๑๓. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลเป็นฐาน  
 ๑๔. น านวัตกรรมเทคนิควิธีการใหม่ๆทางการศึกษามาใช้และเผยแพร่เพ่ือพัฒนาการบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษา 
 15. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาที่น่าดูน่าอยู่น่าเรียน เป็นที่นิยมของ
ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น 
 16. เป็นผู้น าทางความคิดมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆที่ข้ึนกับฝ่ายบริหารบุคคล ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่รับผิดชอบได้ 
อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ  



 2. วางแผนด าเนินงานด้านบริหารบุคคลก าหนดวิธีการด าเนินการ และติดตามผลการด าเนินงานให้
เกิดผลต่อส่วนรวม  
 3. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานด้านบริหารบุคคลอย่างจริงจังเกิดผลดีต่อ ส่วนรวม 
 4. จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพครูลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนและความ 
เป็นอยู่ของนักเรียนให้เกิดความสงบและปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง  
 5. เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ผลด้านการบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ  
 6. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลป้องกันแก้ปัญหาและน า
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7. ด าเนินการจัดให้มีการอยู่เวรยามประจ าโรงเรียนตามระเบียบทางราชการอย่างต่อเนื่อง  
 8. ด าเนินการจัดให้มีครูเวรประจ าวันเพื่อดูแลนักเรียนประจ าวัน  
 9. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 10.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ  
 11.วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  • การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  
  • การก าหนดต าแหน่ง 
  • การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชกาครู  
 12.การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งต าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
  - ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบหมายจาก.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนการศึกษา  
  : การจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
  • การแต่งตั้งย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
  • การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 13.ตูแลเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 14.การออกจากราชการด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
  • การลาออกจากราชการ  
  • การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. ก าหนด  
  • การออกจากราชการไว้ก่อน 
  • การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
   - กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยอยู่เสมอ  
   - กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ  
   - กรณีให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตราไป 30 แห่ง  



      กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
      กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
      กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรค  
      ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรรมการ บริหารพรรค
      การเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือ กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 
   - กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   - กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม  
  • กรณีมีมลทินมัวหมอง  
  • กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้ 
จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 15.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ายและภารกิจ 
 1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 4. วินัยและการรักษาวินัย  
 5. การออกจากราชการ  
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ายงานบริหารบุคคล 
1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  
   แนวทางการปฏิบัติ  
 1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ เห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่. ศ.ศ.ก าหนด 
 3) น เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 4) แผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
   1.2 การก าหนดต าแหน่งแนวทางการปฏิบัติ  
 1) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 2) แผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษาเพ่ือ
เสนอกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะช านาญการ 
 1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ต าแหน่ง/
ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ 
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.จังหวัดพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจ แต่งตั้ง 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษากรณีได้รับมอบมาจาก กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   แนวทางการปฏิบัติ 
 1) การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครู 
ผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
   2.3 การแต่งตั้งย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
 แนวทางการปฏิบัติ 
     (1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการน าเสนอก.ค.ศ.จังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่ 
 2) การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
     (1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไป 
ยังกอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จังหวัด
และขออนุมัติต่อ ค.ศ.ศ. 
     (2) เมื่อก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะ และให้
ได้รับเงินเดือนตามท่ีก.ค.ศ. ก าหนด 
   2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว แนวทางการปฏิบัติ 
 1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนด 



 2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ1)สถานศึกษาสามารถ 
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สถานศึกษา ก าหนด 
   2.3 การแต่งตั้งย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใน เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
  แนวทางการปฏิบัติ 
     (1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อด าเนินการน าเสนอก.ค.ศ.จังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณ ี
     (2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
     (3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังกองการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือจัดทะเบียนประวัติต่อไป 
    2) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางการปฏิบัติ(ม.58) 
     (1) เสนอค่า ร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังกองการศึกษาศาสนา
และ วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
     (2) บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. จังหวัดก าหนด 
   2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางกากรณี ออก
ศึกษา จากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา65) ออกจากราชการเพ่ือรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร(มาตรา66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(มาตรา67)  
 แนวทางการปฏิบัติ 
    กรณีออกจากราชการ(มาตรา 64) เสนอค าขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยังกองการศึกษาสน 
และ วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขออนุมัติก.ค.ศ.จังหวัดส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
    กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน4 ปีให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
    กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร(มาตรา66) ให้
ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนด 180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการให้ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่ง บรรจุและแต่งตั้ง  
    กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ให้ผู้มีอ านาจ



และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(มาตรา67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ให้ผู้มีอ านาจ สั่ง 
บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53ที่ต้องการจะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่อ งไปให้ ก.ค.ศ.หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่งแนวทางการปฏิบัติ 
 กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ รอง
ผู้อ านวยการ สถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการกอง 
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งรองผ้านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ ง
รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสมให้ ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการใน สถานศึกษาคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง ไม่
สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ผู้มีอ านาจสั่ง บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53 สั่งให้ข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง(มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 
 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แนวทางการปฏิบัติ 
 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑ์การ ประเมินผล
งาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมาย หน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 
 (3) ด าเนินการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
   2) การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่(ม.79) แนวทางการปฏิบัติ 
 (1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการ 
ศึกษาและสถานศึกษา 
 (2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น ในการพัฒนาตนเองของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 (3) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร  
 (4) ติดตามประเมินการพัฒนา  
 (5) รายงานผลการด าเนินงานไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 



   3) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง(ม.80) แนวทางการปฏิบัติ 
 (1) ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งลักษณะงานตามต าแหน่งที่ได้รับการ ปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 (2) ด าเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะเจตคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพที่
เหมาะสม 
   4) การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) แนวทางการปฏิบัติ  
 (1) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 (2) รายงานผลการด าเนินงานไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษแนวทางการปฏิบัติ 
    (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ 
    (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กรณี สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้องชี้แจง
เหตุ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งกล่าวทราบ 
 กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตาย อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    (4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง 
กอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ ต่อไป 
 2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
    (1) แจ้งชื่อผู้ตายและข้อที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการจริงให้กอง 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือด า เนินการขอความเห็นชอบไปยัง 
คณะรัฐมนตรี 
    (2) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
    (3) รายงานผลการด าเนินการไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน จังหวัด
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
 แนวทางการปฏิบัติ 
    (1) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
จาก สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฯลฯ 
    (2) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ก.ค.ศ. ก าหนด  
    (3) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรบัผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    (4) รายงานผลการด าเนินการไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด     



   3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวแนวทางการปฏิบัติ 
 กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้เนินการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ 
ด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด  
   3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน แนวทางการปฏิบัติ 
 ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  
   3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่นแนวทางการปฏิบัติด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   3.6 งานทะเบียนประวัติ 
 1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
 แนวทางการปฏิบัติ 
    (1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 2 ฉบับ 
    (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับส่งไปเก็บรักษาไว้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การ 
บริหาร ส่วนจังหวัด 1 ฉบับ 
    (3) เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 2) การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
 แนวทางการปฏิบัติ 
    (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดยื่นค าขอ 
ตาม แบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประกอยด้วยสูติบัตรทะเบียนราษฎร์ หลักฐาน
ทางการ ศึกษา 
    (2) ตรวจสอบความถูกต้อง 
    (3) น าเสนอไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขออนุมัติ 
การ แก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
    (4) ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ  
    (5) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แนวทางการปฏิบัติ 
 1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ติเรก
คุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 



   3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแนวทางการปฏิบัติ 
 1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  
 3) น าเสนอผู้มาอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัวโตยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยคุมทะเบียน
ประวัติ ไว้  
 4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา  
   3.9 งานขอหนังสือรับรองงานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศงานขออนุญาตลา อุปสมบทงาน 
ขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน วิทยพัฒน์และการจัด
สวัสดิการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ เกี่ยวข้องคุณาภรณ์และผู้คืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 
4. วินัยและการรักษาวินัย  
   4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงแนวทางการปฏิบัติ 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ใต้ความจริงและ ความ
ยุติธรรม โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิด 
วินัยหรือสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามี 
ความผิดวินัยไม่ ร้ายแรง 
 3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรงแนวทางการปฏิบัติ 
 1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท า
ผิดวินัยอย่างๆ ร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการ ศึกษาเสนอผลการพิจารณาให้.ก.ค.ศ.จังหวัดพิจารณาลงโทษ 
 3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของอ.ก.ค.ศ.จังหวัด 
 4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   4.3 การอุทธรณ์  
 1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัยแนวทางการปฏิบัติ 
กรณีการอุทธรณ์ความผินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.
ก.ค.ศ.จังหวัดภายใน30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง “ตามหลักเกณฑ์และยูง วิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ. 
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสัตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ค.ศ.ศ.ก าหนด 



   4.4 การร้องทุกข์แนวทางการปฏิบัติ 
 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อค.ศ. ภายใน30
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก 
การกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ ค.ศ.ค.แล้วแต่กรณี 
   4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2) ด าเนินการให้ความรู้ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและ 
พัฒนาเจตคติจิตสานึกและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
5. งานออกจากราชการ  
   5.1 การลาออกจากราชการ  
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยและบุคลากร 
ทางการ ศึกษาอ่ืน 
 2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
   5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ พร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม กว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนด  
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเข้ารับการ 
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง 
 3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความ 
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
 4) รายงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ  
   5.3 การให้ออกจากราชการไว้ก่อนแนวทางการปฏิบัติ 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครู ผู้ช่วยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง คณะกรรมการ สอบสวน 
หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาวทาผิดทางอาญา(เว้นแต่ได้กระท าผิดโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 
 2) รายงานการสักพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังกองการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 



   5.4 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน  
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.แล้วยังสามารถ
ด าเนินการได้ดังต่อไปนี้คือ  
 1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ แนวทางการปฏิบัติ  
    (1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย  
    (2) ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
    (3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหาร
ส่วน จังหวัด 
 2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ แนวทางการปฏิบัติ 
    (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติ 
ราชการ ตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
    (2) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 
 3) กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (30 (1) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม (ม. 30 (4) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟัน
เฟือนไม่ สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม. 30 (5) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.
30X5X7) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าที่ในพรรคการเมือง(ม.30(8) หรือกรณี เป็น
บุคคลล้มละลาย(ม.30(9) 
  แนวทางการปฏิบัติ 
  (1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติใน 
มาตรา (ม.3N1X4X5X7)(8) หรือ(9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ1ออกจากราชการ 
  (3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30(3)  
  แนวทางการปฏิบัติ 
  (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าครู
ผู้ช่วย และ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทัว่ไป 
  (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ.ก.ค.ศ.จังหวัด  
  (3) เมื่อ.ก.ค.ศ. จังหวัดมีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา30(3)ให้  
ผู้อ านวยการ สถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ 
 



 5) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่ เหมาะสม 
  แนวทางการปฏิบัติ 
  (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วยครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหารือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
  (2) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วยครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมให้
สั่ง ยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถ
บกพร่อง ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือเสนอ.ก.ค.ศ. จังหวัดพิจารณา 
  (3) เมื่อ.ก.ค.ศ.จังหวัดมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจาก
ราชการ เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
   5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง  
 แนวทางการปฏิบัติ 
 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงกรณีมีเหตุอันควรสงสัย 
อย่างยิ่งว่าครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้มีการกระความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ 
ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทางราชการอย่าง
ร้ายแรง 
 (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังกองการศึกษาและวัฒนธรรมองค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัดเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.. จังหวัดพิจารณา 
 (3) เมื่อ.ก.ค.ศ. จังหวัดมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวน 
ข้างต้นให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
   5.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน ความผิด ที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 แนวทางการปฏิบัติ 
 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่า 
ครู ผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจากคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 
 
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


