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คำนา 

    คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ
ประสานความเข้าใจให้คณะครูที่อยู่ในฝ่ายและบุคคลากรในโรงเรียน ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คำ
ชี้แจง ข้อมูลตลอดจนแนวปฏิบัติงานของการบริหารฝ่ายบุคคลโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เพ่ือจะ
ได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสาเร็จในการบริหารงาน
ต่างๆ 

    ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนหลักเม ือง
มหาสารคาม เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 
                                                                  (นายบุญจันทร์ ยัพราษฏร์) 
                                                    ตำแหน่ง. ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณข์องสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  จัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้เรยีนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ชุมชนมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา  มุ่งสูค่วามเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของโรงเรียน 

  จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รบัการศึกษาอย่างมีคณุภาพ  โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคณุธรรม จริยธรรม  สำนึกถึงความเป็นไทย  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 

เป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน 

1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 

 2. ผู้เรียนมีทักษะ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

 3. มีการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลนำสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  โรงเรียนมรีะบบบริหารจดัการคุณภาพอย่างมปีระสิทธิภาพ (PDCA)    

5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา 

 6.  โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ และสือ่อุปกรณ์  และระบบ ICT อย่างพอเพียง 

 7.  ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมคีวามพึงพอใจ  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

 8.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 

สีประจำโรงเรียน 

สีเขียว - เหลือง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวดับางโปรงมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี ้

 1. รักชาติศาสน์ กษัตริย ์

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

9. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 



สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม พุทธศักราช 2553 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกดิสมรรถนะสาคัญ ดังนี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปญัหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไมร่ับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคดิ อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตผุล คณุธรรมและข้อมลูสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลีย่นแปลง
ของเหตุการณต์่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาและมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง การทำงาน และการอยูร่่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจดัการปญัหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลีย่นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลีย่งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคณุธรรม 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มารยาทงาม น้ำใจดี มีวินัย 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือดีเด่น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มคีวามรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีทีสุ่ด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษา และพัฒนาใหม้ีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถทาภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคล 
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งานพัฒนาบุคลากร 

 
งานวางแผนอัตรา 

 
งานวินัยครู 

 
งานส่งเสริมสวัสดิการครู 



และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่ง ท่ีจะทำใหโ้รงเรียน ประสบความสาเร็จใน
การดำเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นกาลังสาคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพได ้

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพื่อส่งเสริมบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัตภิารกจิที่รับผดิชอบให้เกดิผล

สำเรจ็ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบยีบวินยั 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแหง่วิชาชีพ  
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวชิาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของผู้เรยีนเป็นสาคัญ 

 5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารบุคคล  

1. การแสวงหาบุคลากร  

2. การบำรุงรักษาบุคลากร  

3. การพัฒนาบุคลากร  

4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 

ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้  

1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ท่ีเหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง กระบวนการรับ
สมัคร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ในด้าน
การรับสมัคร หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อำนาจเหล่านี้ มักจะเป็นอำนาจในระดับสูง เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญไ่ม่มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารโรงเรียนท่ีมี
โอกาสในการคดัเลือกบุคลากรควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ท่ัวไป คือ  

1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรับผดิชอบ มีระเบียบ เสียสละ รกัษา เกียรติยศ ช่ือเสียง สนใจ
ในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน  

1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถท่ัวไป และ
ความสามารถเฉพาะ  

2. การบำรุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมหีน้าท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ บุคลากรในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพในการทางานสิ่งจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น  

2.1 สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
ว่าควรให้ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา  

2.2 สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทำงาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การทำงาน  

2.3 สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส หมายถงึการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ี การงาน 



2.4 สิ่งจูงใจที่เป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสใหไ้ปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ  

3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทางานในหน้าท่ีด้วย ความขยันหมั่นเพียร มี
พลังใจในการทางาน การพัฒนาบคุลากรทางด้านการสอน อาจจะทา ได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การอบรม 
การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  

4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าท่ีการงาน เป็นกระบวนการสดุท้ายของการบริหาร บุคลากร การให้บุคลากร
พ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือการลดจำนวนบุ
คลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตุปกติ เช่น การเกษียณอายไุม่ใคร่มีปัญหา 
แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออกเพราะผิดวินัย การลดำานวนบุคลกร 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบ และตดัสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนิน งานในโรงเรียนให้
น้อยที่สุด  

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้ให้ ความหมาย ขอบข่ายและ
หน้าท่ีของบุคลากรไวด้ังนี้  

ภาระงาน  

1. จัดโครงสร้าง การบรหิารบุคลากรให้เป็นระบบ  
2. ปฐมนิเทศเกีย่วกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรยีน  
3. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน  
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  
5. ควบคุม กำกับ ตดิตามและนเิทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตาม 

จุดประสงค์ของโรงเรียน  
6. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพฒันาทุกรูปแบบ  
8. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวสัดิการของบุคลากร  
9. ดำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน  
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ารบัราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

ภารกิจงานบุคลากร 

1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตำแหน่ง  

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน  

แนวทางการปฏิบัติ  

1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  

2) จัดทำแผนอตัรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

3) นำเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพืน้ท่ี 

4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศกึษาสู่การปฏิบัต ิ

 



1.2 การกำหนดตาแหน่ง  

แนวทางการปฏิบัติ  

1) สถานศึกษาจดัทาภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
นำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี 

1.3 การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขา้ราชการครู  

แนวทางการปฏิบัติ  

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอ
กำหนดตำแหน่งเพิม่จาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่

2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด  

3) ส่งคำขอปรับปรุงกาหนดตำแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำแหน่ง/ขอกำหนด
ตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา
อนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  

2.1 ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามมาตรา53  

แนวทางการปฏิบัติ  

1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลอืกและการคดัเลือกในกรณีจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศกึษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลกูจ้างชั่วคราว  

แนวทางการปฏิบัต ิ 

1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรอืตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด 

2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษา
สามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศกึษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใตห้ลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 

 

 

 



2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง  

แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีที่ไม่มผีู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อำนวยการ
สถานศกึษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มผีู้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ ใหส้ถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งตั้ง
ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตาแหน่งใดวา่งลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไมส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารักษาการในตำแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา)   

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี  

แนวทางการปฏิบัติ  
(1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดาเนนิการปฐมนิเทศ แกผู่้ที่ไดร้ับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัตงิาน 

           (3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

3.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  

แนวทางการปฏิบัติ  
   (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  

   (3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณสีั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอนัเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลือ่นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมลูลงในทะเบียนประวัตติ่อไป  

 

 



3.3 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรอืตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกำหนด 

กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดำเนินการ 
จ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่สถานศึกษากำหนด  

3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
แนวทางการปฏิบัติ  

ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลงักำหนด  

3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น  
แนวทางการปฏิบัติ  

ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลงักำหนด 

  3.6 งานทะเบียนประวัติ  

             การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  

แนวทางการปฏิบัติ  

     (1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ฉบบั  

        (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบบั ส่งไปเก็บรักษาไว้ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ 

                (3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ  

3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ตรวจสอบผู้มคีุณสมบตัิครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

    2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรยีญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด  

  3) จัดทะเบยีนผูไ้ดร้ับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคณุาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

3.8 การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ  

  1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลตา่ง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

  2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  

   3) นำเสนอผู้มีอานาจลงนามในบตัรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบญัชาตามลำดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัตไิว ้

4) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศกึษา  



3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงนิวิทยพัฒน์ และการจัด
สวัสดิการ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

 4. วินัยและการรักษาวินัย  
4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

แนวทางการปฏิบัติ  
  1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและ

ความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมมีูล ท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทาผิดวินยัไมร่้ายแรง  

  2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไมไ่ด้กระทำผดิ
วินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผดิ
วินัยไม่รา้ยแรง  

  3) รายงานการดำเนินงานทางวินยัไมร่้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัต ิ 

  1) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมมีูลวา่ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากระทำ
ผิดวินัยอย่างรา้ยแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

  2) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ  

  3) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพจิารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี  

  4) รายงานการดำเนินงานทางวินยัไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

4.3 การอุทธรณ์  
การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย  

แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีการอุทธรณ์ความผดิวินัยที่ไมร่้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งคำสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผดิวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณต์อ่ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งคำสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4.4 การร้องทุกข์ 
 แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งคำสั่ง 

กรณีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาไมไ่ดร้ับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีหรือ 
ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี  



4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ  
    1) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏบิัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

   2) ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกาลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสรมิสร้าง
และพัฒนาเจตคติ จติสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบญัชา  

5. งานออกจากราชการ  
5.1 การลาออกจากราชการ  

แนวทางการปฏิบัต ิ 
   1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  

2) รายงานการอนญุาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
แนวทางการปฏิบัติ  
    1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้า
รับการพัฒนาอย่างเขม้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด  

   2) ดำเนินการประเมินผลการปฏบิัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

   3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไมผ่่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรยีม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  

4) รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

 

 

 


