
 
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

 
แนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคล 

 

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดกรอบแนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวดัสกลนคร ไว้ ดังนี้ 
  

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการ จรรณยาบรรณวิชาชีพ เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความเอ้ืออาทรต่อศิษย์และ
เพ่ือนร่วมงาน 

2. ใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานบุคลากร 
4. ส่งเสริมบุคลากรให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังให้กับบุคลากรใน 

โรงเรียน 
 
วิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
พันธกิจ 
       1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
       2. ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค 
       3.  มีการจัดระบบฐานข้อมูลทีร่วดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 
       4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน 
       5.  ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านอื่น ๆ แก่บุคลากร และหน่วยงาน ทัง้ภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
          1. ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร    ประธานคณะกรรมการ 
          2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล      รองประธานคณะกรรมการ 
          3. งานวางแผนอัตราก าลัง      กรรมการ 
          4. งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
          5. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง      กรรมการ 
          6. งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น          กรรมการ 
          7. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
          8. งานด าเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน    กรรมการ 
          9. งานการลาทุกประเภท       กรรมการ 
        10. งานด าเนินการทางวินัย      กรรมการ 
        11. งานสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ    กรรมการ 
        12. งานการออกจากราชการ      กรรมการ 
        13. งานจัดท าระบบและจัดท าทะเบียนประวัติ    กรรมการ 
        14. งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์      กรรมการ 
        15. งานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ     กรรมการ 
        16. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  กรรมการ 
        17. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
        18. งานส านักงานและเลขานุการฝ่าย     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าทีค่ณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล 
           1. ก าหนดระเบียบ แนวนโยบายการท างานของงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับงานในฝ่ายบุคคล ให้   
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
           2. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านปกครองของหัวหน้าฝ่ายบุคคล 
           3. ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ช่วยแก้ปัญหา เพ่ือให้งานต่าง ๆ บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           4. ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายเพ่ือให้สอนองนโยบายของโรงเรียน 
           5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีโ่รงเรียนมอบหมาย 
 

มาตรฐานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
           1. มีการประชุมเพ่ือด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
           2. เป็นทีป่รึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
           3. ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ช่วยแก้ปัญหา เพ่ืองานต่าง ๆ บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



           4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
           5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที'โรงเรียนมอบหมายให้ส าเร็จในระดับคุณภาพดี 
 

หน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
           1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
           2. ปฏิบัติหน้าที'เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารบุคคล ตามข้อ 2-11 
           3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน 
           4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในกลุ่มงานบริหารบุคคล เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน                 
ทุกภาคเรียน 
           5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที'โรงเรียนมอบหมาย 
 

มาตรฐานหวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
           1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทุกครัง้ 
           2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ได้กรณีประธานไม่อยู่ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย 
           3. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล กรณีไปราชการหรือลา 
           4. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลตามหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่าย 
บริหารงานบุคคล   
           5. สรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ตามล าดับขัน้ ทุกภาคเรียน 
           6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานบริหารบุคคล เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับขั้น 
           7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย ในระดับคุณภาพดี 
 

หน้าทีง่านวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝ่ายบุคคล 
            2. แนวทางปฏิบัติ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
                  2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง 
และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมือ่มีกรณีอันมีมูลที'ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
                 2.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งยุติเรื่องในกรณีทีค่ณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท า
ผิดวินัย หรอืสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือนตามทีค่ณะกรรมการ
สอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
                2.3 รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
          3. แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง 



               3.1 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
              3.2 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาลงโทษ 
              3.3 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
              3.4 รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 

        4. แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์ 
              4.1 การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ก าหนด 
             4.2 กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่  ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

       5. แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ 
             5.1 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่   ได้รับแจ้งค าสั่ง 
                 5.2 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 
เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
 

          6. แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
                6.1 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
                6.2 ด าเนินการให้ความรู้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ 
                6.3 หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุ เพ่ือมใิห้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัยตามควรแก่กรณี 
 

         7. แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ 
                7.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
                7.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 



        8. แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม 
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
               8.1 ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับ
การพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎของ ก.ค.ศ. ก าหนด 
               8.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
               8.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งให้ผู้ทีไ่ม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
เตรียมความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
               8.4 รายงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทราบ 
 

        9. แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
               9.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
               9.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหาก
ภายหลังปรากฏหว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
               9.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

        10. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
              10.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีท่ีครผูู้ช่วย คร ู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ) 
              10.2 รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
           11. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นอกจากด าเนินการตามท' ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้  
                   11.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
                          11.1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
                          11.1.2 ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ 
                          11.1.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
                  
                 11.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 



                          11.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่มัครใจ
จะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
                          11.2.2 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา 
 

                 11.3 กรณีสัง่ให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30(1)) กรณีเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30(1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคที'ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30(5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30(5) ) (7) 
กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที'ในพรรคการเมือง (ม.30 (8) หรือกรณีเป็นบุคคล
ล้มละลาย (ม.30(9) ) 
                        11.3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามคุณสมบัติในมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
                        11.3.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจากราชการ 
                        11.3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 
 

               11.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3) ) 
                        11.4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร 
สงสัยว่าครูผู้ช่วย คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่ว ไป (มาตรา 3, (3)) 
                        11.4.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        11.4.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 
30 (3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ 
 

                  11.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บอกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม 
                       11.5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ครูผู้ช่วย คร ูและ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ 
หน้าที'ราชการบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
                       11.5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครุ และ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที'ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตน          
ไม่เหมาะสม ให้สั่งยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อน 
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 



                      11.5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ เพ่ือรับบ าเหน็จ บ านาญเหตุทดแทน 
               11.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
                     11.6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุ
สงสัยอย่างยิ่งว่า ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้มีการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทาง
ราชการอย่างร้ายแรง 
                     11.6.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 
                     11.6.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือ 
มัวหมอง กรณีถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ 
เหตุทดแทน 
               11.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสุดให้จ าคุกใน
ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    11.7.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
เมือ่ปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษ 
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที'สุดให้จ าคุกในความผิดที'ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    11.7.2 รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        12. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
        13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที'ปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
        14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
   

มาตรฐานงานวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           1. หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทุกครัง้ 
           2. ปฏิบัติหน้าที่ในระดับคุณภาพดี 
           3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท' ีผู้ช่วยงาน โดยผ่านตามล าดับขั นทุกภาคเรียน 
           4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายในระดับคุณภาพดี 
 

หน้าทีง่านวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง สรรหา บรรจุแต่งตั้งและงานการออกจากราชการ 
           1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคคล 
           2. การวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง 
                 2.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                       2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
                       2.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดย 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
                      2.1.3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นท' ีศึกษา 
                      2.1.4 น าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
               2.2 การก าหนดต าแหน่ง ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                     2.2.1 สถานศึกษาจัดท าภาระงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     2.2.2 น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของโรงเรียน เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
             2.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูตามแนวทางการ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
                   2.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง 
เงือ่นไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  2.3.2 ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
                 2.3.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
 

         3. หน้าที่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
               3.1 ด าเนินการสรราเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา กรณีท่ีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                     3.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
                     3.1.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
                             1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิง' ต่อการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื นท' ีการศึกษา เพ' ือขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื นท' ีการศึกษา
และขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 
                             2) เมือ่ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง 
วิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
              3.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                    3.2.1 กรณีลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่ว คราว 
                    3.2.2 กรณี ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรณีอ่ืน นอกเหนือจากข้อ 3.1 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ 



สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
             3.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   3.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา หรือเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาอ่ืน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
                          1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพ่ือด าเนินการ 
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 
                          2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีร่ับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น
ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาหรือ เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                          3) รายงานการบรรจุแต่งตั งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
                  3.3.2 การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม 
แนวทางการปฏิบัติ (ม.58) ดังนี้  
                         1)  เสนอค าร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
ด าเนินการต่อไป 

                        2) บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด   
 

            4. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
                   การบรรจุดกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา กรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ออกจากราชการเพ่ือรับ 
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ 
ข้าราชการอืน่ ทีไ่ม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ม.67) ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
                   4.1 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
                   4.2 กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(ม.66) ให้ยื่นเรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน 180 วัน นับแต่พน้จากการรับราชการทหารให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
                  4.3 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ม.67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ทีต่้องการจะรับราชการ เสนอเงือ่นไขไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที ่
ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมือ่ได้รักการอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
           5. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในต าแหน่ง ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                 5.1 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวยการ 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตัง้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใด คนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มี 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่มีความ
เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน (ม.54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
                 5.2 กรณีต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารง 
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการในต าแหน่ง (มาตรา 58 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลการ
ทางการศึกษา) 
          6. จัดท ารายงานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านตามล าดับขั้น ทุกภาค 
เรียน 
          7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านตามล าดับขั้น 
ทุกภาคเรียน 
          8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

มาตรฐานงานการวางแผนอัตราก าลัง ฯ 
           1. หัวหน้างานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล ทุกคร  ัง 
           2. มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถตรวจสอบได้ เช่น 
                 2.1 ผู้รับผิดชอบงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
                 2.2 ผู้รับผิดชอบงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                 2.3 ผู้รับผิดชอบการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
          3. ปฏิบัติหน้าที ตามข้อ 2-8 ได้ในระดับคุณภาพดี 
 

หน้าทีง่านส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
          2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
             2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
            2.2 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชพี เกณฑ์การ 
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ 
ปฏิบัติงาน 
            2.3 ด าเนินการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
            2.4 การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ม.79 ) ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
            2.5 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร 



ทางการศึกษา และโรงเรียน 
            2.6 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียน 
                     - ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
                     - ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
                     - รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตที่การศึกษา 
                การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (ม.80 ) ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

1. ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
ทีไ่ด้รับการปรับปรุงต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
                      2. ด าเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติทีดี่ คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
                    3. ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
                    4. การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม. 55 ) ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
                    5. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
                    6. รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 

         3. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                  3.1 การเลื่อนเงินเดือน  ปฏิบัติดังนี้  
                          3.1.1 ผูอ้ านวยการโรงเรียน แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
                          3.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการ
เลื่อนเงินเดือนเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือน 
                         3.1.3 คณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน ส าหรับกรณีไม่เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายนั้นๆทราบ  
                         3.1.4 จัดท ารายงานการพิจารณาเลื่อน และไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
   

                 3.2 การเลื่อนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย  ปฏิบัติดังนี้  
                        3.2.1 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน หรือ 



ปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
                        3.2.2 ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
           4. การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่ว คราว ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
                  4.1 กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินงบประมาณ ให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานก าหนด 
                 4.2 กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรงเรียน 
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนได้โดยใช้เงินรายได้ ของโรงเรียน 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด  

  

           7. งานทะเบียนประวัติ 
                  7.1 การจัดท าและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
                         7.1.1 โรงเรียนจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 
ฉบับ โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
                         7.1.2 บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
                 7.2 การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ตาม
แนวทางการปฏิบัติ 
                        7.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ประสงค์จะข้อแก้ วัน เดือน ป ี
เกิด ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ 
หลักฐานทางการศึกษา 
                       7.2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
                       7.2.3 ส่งเอกสารไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
                       7.2.4 ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ 
                       7.2.5 แจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
 
          8. งานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
                8.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                8.2 ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
                8.3 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 



          9. งานการลา (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555) 
การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน  ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้             
                9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจ าเป็นต้องลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
ลา และยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต เป็นกรณีไป   
               9.2 การลากิจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนล่วงหน้า 
3 วัน เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาต จึงสามารถไปท ากิจธุระตามเหตุผลการลาได้ 
               9.3 งานบุคลากร ด าเนินการสรุปวันลา ตามปีงบประมาณ และส่งข้อมูลสรุปวันลา ไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อไป  
               9.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจ าเป็นต้องออกนอกเขตจังหวัด ต้องยื่น 
หนังสือขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
               9.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน  
จะต้องด าเนินการบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
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