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โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๙๓ (บา้นลาดตะเคียน)  
อ าเภอกบินทรบ์รุี  จงัหวดัปราจนีบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจนีบรุี เขต ๒ 
 



ค าน า 
 

คู่มือการบริหารงานบุคคล  เป็นเอกสารท่ีเขียนจากการบริหารงานบุคคล จากสภาพ 
ท่ีเป็นจริง ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจในการน าหลักการบริหาร                   
มาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ท้ังนี้ งานบุคคลได้อธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรอบงานเพื่อให้                  
คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการปฏิบัติงานบุคลากร และเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานบุคคลนี้คงเป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางในการบริหารงาน การพัฒนางานบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ สืบไป 
 
 
 
 
                                                                  นายสมหมาย  สังขะวินิจ 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การบรหิารงานบคุคล 
 

 
แนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล  เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และ
พัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีการประสิทธิภาพ บริหารงาน
บุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานวางแผนอัตรา งานวินัยครู การส่งเสริมสวัสดิการครู และประสิทธิภาพผลตาม
ความมุ่งหมาย งานบุคลากรเป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ที่จะท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
เพราะงานบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้ 

เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบ 

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู 

เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๕. เพ่ือเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



      
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณข์องสถานศกึษา 

 
วสิยัทัศน ์

ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นองค์กรคุณภาพได้มาตรฐาน  บนพื้นฐานความเป็นพลเมืองดี  มีใจรักษ์
สิ่งแวดล้อมก้าวล้ าสื่อเทคโนโลยี น้อมน าวิถีความพอเพียง 

 
พันธกจิ 
  ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๓. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ Active Learning  
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

๔. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิตและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
๕. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดสวัสดิการ 

ตามความเหมาะสม 
๖. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคี 

เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
๗. จัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย  
๘. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะและพัฒนาสังคมส่วนรวม 
๙. จัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น  

ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สู่อาชีพหรือการมีงานท าตามความต้องการของสังคม 
๑๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา 
๑๒. จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

ให้มากที่สุด  
๑๓. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 



 
เป้าประสงค ์

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๒. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓.  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษา 

 แบบ Active Learning ตามศักยภาพของผู้เรียน 
๔. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิตและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
๕. ครูมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางการศึกษา 

จัดสวัสดิการตามความเหมาะสม 
๖. โรงเรียนมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  

และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
๗. นักเรียนทุกคนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 

อันดีงาม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
๘. นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะและพัฒนาสังคมส่วนรวม 
๙. นักเรียนทุกคนมีงานท าตามความต้องการของสังคม 

๑๐. โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  
สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนสื่อมวลชน 
ศึกษา 

๑๒. โรงเรียนมีการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด 
การศึกษาให้มากท่ีสุด  

๑๓. นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ ์
 พลเมืองดี สื่อมวลชนเด่น เน้นสร้างสรรค์ 
 
เอกลกัษณ ์
 ลูกไทยรัฐวิทยา ๙๓  สะอาด  สงบเสงี่ยม  เยี่ยม มารยาท 

 
 
 



ปรชัญาของโรงเรยีน 

 มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม    
สปีระจ าโรงเรยีน   

 ขาว  เขียว 

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีความมุ่งหวังให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

๑. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสือ่สาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกป้ญัหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 



 ๔. ความสามารถในการใชท้ักษะชวีิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน   
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 

การจดัองคก์รกลุ่มบรหิารบุคคล 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น  
จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่างกับโรงเรียนอ่ืนๆ บ้างเล็กน้อยตามสภาพของท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยภาพรวมของโรงเรียนจากยุทธศาสตร์นโยบายขอบเขตภารกิจ
ของโรงเรียนสภาพความต้องการของท้องถิ่นตลอดจนศักยภาพของโรงเรียนและหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันจึงได้
ก าหนดโครงสร้างในการบริหารงานที่เอ้ือกับการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างในการบรหิารงานกลุม่บริหารวชิาการ 
โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคยีน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

กลุม่บรหิารบคุคล 

ภาค ี๔ ฝา่ย                         



กลุ่มบริหารงานบคุคล 
 

             โครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลในกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดวางตัวบุคลากรเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างการบริหารงานด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลดังนี้ 
 

ภาระงานสายผูบ้รหิาร 
นายสมหมาย สงัขะวนิจิ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการให้
งานต่างๆ ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย อ่ืน ๆ ของรัฐบาล  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ขอบขา่ยงานบรหิารงานบคุคล และผูร้บัผดิชอบ 

โรงเรียนไทยรฐัวทิยา ๙๓ (บา้นลาดตะเคยีน)  ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 
 

ที ่ หนา้ทีท่ี่ไดร้ับมอบหมาย ผูร้บัผดิชอบ 

๑ การวางแผนอัตราก าลัง นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๒ การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๓ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๔ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 

๕ การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๖ การลาทุกประเภท นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วค า 
๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วค า 
๘ การด าเนินการทางวินัยและลงโทษ นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๙ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๑๐ การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๑๑ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๑๒ การออกจากราชการ นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 
๑๓ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วค า 
๑๔ การจัดท าบัญชีรายชื่อและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วค า 

 
 



ที ่ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑๕ การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา  
นางณัฐกมล  นามจิรโชติ 

๑๖ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ นายกิตติศักดิ์  สว่างวงค์ 
๑๗ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ นายกิตติศักดิ์  สว่างวงค์ 
๑๘ การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
นายกิตติศักดิ์  สว่างวงค์ 

๑๙ การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วค า 
๒๐ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

ด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

นายกิตติศักดิ์  สว่างวงค์ 

 
ขอบขา่ยและภารกจิผูร้ับผดิชอบ 

นางณฐักมล   นามจริโชติ 
๑.วางแผนอัตราก าลงั 
บทบาทและหนา้ที่ 
  ๑.วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
  ๒.จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดย                    
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 
  ๓.น าเสนอแผนก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  ๔.น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๒. การจดัสรรอตัราก าลังขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
บทบาทและหนา้ที่ 
 ๑.การจัดสรรก าลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืนจากกรณีต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และต าแหน่งที่ว่างได้รับจัดสรรเพิ่มในกรณีอ่ืนๆ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดย                    
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 
  ๓.น าเสนอแผนก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  ๔.น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 
   
 



๓. การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 
บทบาทและหนา้ที่ 
 ๑.ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีที่ได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.
ก าหนด 
    ๑.๒ การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
  -ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและขออนุมัติต่อก.ค.ศ. 
  -เมื่อก.ค.ศ.อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้
ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   ๒. กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  -กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
       -กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ๑ สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
๔. การเปลีย่นแปลงต าแหน่งใหส้งูขึน้ การยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
บทบาทและหนา้ที่ 
การยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ก. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายไปยังส านักงานเขต               
พ้ีนที่การศึกษาต้นสังกัด 

ข. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายต่อส านักงานเขต 

พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒. รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายและให 

ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

๓. พิจารณาให้ความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษา 

 ๓.๑ ในกรณีเห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเรื่องไปยัง 

เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓.๒ ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด 



ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 

๔. สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าที่ 
ทีก่ฎหมายก าหนด 

การยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรตา่งเขตพื้นที ่
ก.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

   ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เสนอ 

ความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

ข. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย 

และให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไป
ปฏิบัติงาน 

 ๒. สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ 
จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

    ๒.๑ ในกรณีที่เห็นชอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเรื่องไปยัง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๒.๒ ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ 

 ๓. สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตาม 

อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

๕.การด าเนนิการเกี่ยวกบัการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 
บทบาทและหนา้ที่ 

ก.การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ 
 ๑. ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วไป 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่กฎหมายก าหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา 

 ๓.  รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอ านาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อน 

ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา 

 ๔. แจ้งค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ 

ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข. การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณึถึงแก่ความตายมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ๑. เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 



ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. ด าเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดตามความเหมาะสม 

 นางสาวแจ่มจนัทร ์ แกว้ค า 
๖.การลาทุกประเภท 
บทบาทและหนา้ที่ 

๑. อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลากตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๒. เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 
๗. การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
บทบาทและหนา้ที่ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

๒. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๑ 

๓. น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

๔. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้ 
รับทราบ 

 นางณฐักมล  นามจริโชติ 
๘.การด าเนนิการทางวนิยัและลงโทษ 
บทบาทและหนา้ที่ 

ก.การกระท าผิดวนิยัไมร่า้ยแรง  

๑. กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา 
 ๒. พิจารณาลงโทษทางวินัย  หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย

ไม่ร้ายแรงตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด 
 ๓. รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก.ค.ศ.พิจารณาตามล าดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ข. การกระท าผิดวนิยัอย่างรา้ยแรง 



 ๑. ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงไม่ชัดเจน 

 ๒. กรณีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรายงานต่อผู้
มีอ านาจแล้วแต่กรณี 

 ๓. ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระท าผิดวินัย
ร่วมกัน 

 ๔. พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดกรณีความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง 

 ๕. รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพ่ือเสนออ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
๙.การสัง่พกัราชการและการสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 
บทบาทและหนา้ที่ 

เมื่อมีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีต าแหน่ง
ครูผู้ช่วยและต าแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 
๑๐.การรายงานการด าเนนิการทางวนิยัและการลงโทษ 
บทบาทและหนา้ที่ 

เสนอรายงานการด าเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ได้ด าเนินการแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
๑๑.การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
บทบาทและหนา้ที่ 

ก. การอุทธรณ์ 
-รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสถานศึกษา 

แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

ข. การร้องทุกข์ 
- รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยังผู้มี

อ านาจตามกฎหมายก าหนดเพ่ือพิจารณาในกรณ๊ที่ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์
ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

 



๑๒.การออกจากราชการ 
บทบาทและหนา้ที่ 

๑. อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
พิจารณาแล้วแต่กรณี 

๒. สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งหรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 

นางสาวแจ่มจนัทร ์ แกว้ค า และนางสาวนลนิ ี ดิน้ประเสรฐิ 
๑๓.การจดัระบบและการจัดท าทะเบยีนประวตัิ 
บทบาทและหนา้ที่ 

๑. จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
๒. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา 
๓. รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

๑๔.การจดัท าบญัชรีายชือ่และการให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
บทบาทและหนา้ที่ 

๑. ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 

๒.จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 
 นางณฐักมล  นามจริโชติ 
๑๕.การสง่เสริมประเมนิวิทยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
บทบาทหนา้ที ่

๑. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๒. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๓. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ของผู้เสนอ
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากกรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือด าเนินการ 



 นายกติตศิักดิ ์ สวา่งวงค์ 
๑๖.การสง่เสริมและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ 
บทบาทหนา้ที ่

๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฎิบัติงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

๒. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มี
ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
๑๗.การสง่เสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
บทบาทและหนา้ที่ 
 ๑.ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามวินัย มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม                      
๑๘.การสง่เสริมวนิยัคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา                         
บทบาทและหนา้ที่          
 ๑.งานส่งเสริมวินัยและรักษาวินัย  ส่งเสริมงานด้านการรักษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม จรรยบรรณ
ของบุคลากรหากมีการกระท าผิดวินัยของข้าราชการให้บันทึกรายงานเสนอผู้บริหารเพ่ือตั้งกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป           
 ๒.การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษาเช่นการ
ตรงต่อเวลาความสะอาดการแต่งกาย การเข้าแถวการแสดงความเคารพการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมหรือส่งเสริมความประพฤติดีปฏิบัติชอบและมี
วินัยในตนเอง เป็นต้น          
 ๓. วิเคราะห์วิจัยปัญหาและสาเหตุอันเป็นที่มีของความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ของบุคลากรใน
สถานศึกษาและประสานงานแก้ไข         
 ๔. ก าหนดมาตรการและวิธีการเพื่อการแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยในสถานศึกษาโดยไม่ขัด
ต่อระเบียบข้อบังคับของราชการ         
 ๕. ด าเนินงานให้มาตรการและวิธีการในการแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรใน
สถานศึกษามีผลใช้บังคับอย่างแท้จริงและเป็นไปด้วยความยุติธรรม๖. ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา       
 นางสาวแจ่มจนัทร ์ แกว้ค า                                                                                                  
๑๙.การรเิริม่ส่งเสรมิการขอรบัใบอนญุาต                                                                                     
บทบาทและหนา้ที่          
 - ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้ด าเนินการต่อไป     



 นายกติตศิักดิ ์ สวา่งวงค์                           
๒๐.การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา การด าเนนิการที่เกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  บทบาทและหนา้ที ่      
 ๑.วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
           ๒.จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา   
 ๓. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ก าหนด  
 ๔. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 





 


