
 

 

๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

เอกสารงานวชิาการ เลขที ่๕/๒๕๖๓ 



 

 

๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 
 

 คู่มือการบรหิารงานบคุคล 

แนวคิด  
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ าได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.  เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 ๓.  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 ๔.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย / ภารกิจ 
       ๑. การวางแผนอัตราก าลงั 

๒. การสรรหาอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                ๓.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                ๔.การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึนการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                ๕.การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

๖.การลาทุกประเภท 
๗.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘.การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

                ๙.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
                ๑0.การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
                ๑๑.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
                ๑๒.การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
                ๑๓.การจัดท าบัญชีรายช่ือและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่อง 

ราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                ๑๕.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
                ๑๖.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
               ๑๗.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ๑๘.การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา 



 

 

๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

               ๑๙.การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  โครงสร้างการบริหารงานบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัช     โลกา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางธีรดา  เตชะตา 
ต าแหน่งครชู านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นายทวีเดช  ฌานชีวิน 
ต าแหน่ง ครู  

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 



 

 

๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 
กรอบการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  ๑๙ ข้อ ดังน้ี 

  ๑ การวางแผนอัตราก าลัง 
     ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

  มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
          ๑.๑  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
 ๑.๒ จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๑.๓  น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑.๔  น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
    ๒ การจัดสรรหาอัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
           ๒.๑  สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ๒.๒ น าแผนอัตราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
น าเสนอ ต่อส านักงานเขตพื้นที ่                           
         ๒.๓  สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทัง้ด้านปริมาณและความสามารถ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิม่หรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน 
รวมทั้งวิเคราะหห์ลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 
            ๑. จัดท าแผนอัตราก าลังแสดงความต้องการทัง้ในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และ
วิธีการด าเนินการ 

๒.เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
            ๓.ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลงัคนในสถานศึกษา 
         ๒.๔ ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลงัโดย 
            ๑. สถานศึกษาจัดหาอัตราก าลังตามอ านาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณของสถานศึกษาหรือ
ประสานขอความร่วมมอืกับองค์กรอื่นเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณด้านการจัดจ้างบุคลากร 
            ๒.เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพจิารณาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 
 
 
 
 
 



 

 

๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 
๓.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

หน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑  ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  ๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในต าแหน่งครู 
ผู้ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  ๒  การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง 
  ๑ ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและขออนุมัติต่อ 
ก.ค.ศ. 
  ๒  เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะ
และให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓.๒  การจา้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
 ๓.๒.๑  กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานก าหนด 
 ๓.๒.๒)  กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
๔.การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ผู้รับผิดชอบ 
๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

หน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑ เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
  ๒ บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ใน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
   ๔.๒ การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 



 

 

๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

แนวทางการปฏิบัติ (ม.๕๘) 
  ๑ เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการการพนักงานส่วนท้องถ่ินไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
  ๒บรรจุ แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 
  
๕.การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

๕.๑ การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพเิศษ 
  ๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๒ คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
  ๓ ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
ในสถานศึกษา กรณี สั่งไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๔ รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
 
 ๕.๒  การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณี ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  
          ๑ แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
  ๒ สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ 
  ๓ รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นทีเ่พื่อด าเนินการต่อไป 
 ๕.๓ การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
  ๑ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 

๒ ด าเนินการพจิารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓ สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับผู้ทีป่ฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
๔ รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
๖.การลาทุกประเภท 



 

 

๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

   ผู้รับผิดชอบ 
๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

หน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
สรุประเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  
๑. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕  
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี้ 
๒. ผู้มีอ านาจการลาไม่อยูห่รือไมส่ามารถปฏิบัตริาชการได้ หากมเีหตจุ าเป็นเรง่ด่วนให้เสนอใบลาต่อผู้มีอ านาจ
เหนือข้ึนไปพจิารณา 
 - การลาในช่วงก่อนและหลงัวันหยุดราชการประจ าสปัดาหห์รือวันหยุดราชการประจ าปเีพื่อให้มี
วันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผูม้ีอ านาจใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม 
๓. การนับวันลานับตามปีงบประมาณ 
 - การนับวันลาให้นบัต่อเนื่องกันรวมวันหยุดราชการที่อยูร่ะหว่างวันลาประเภทเดียวกัน ยกเว้น  
ลาป่วย  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   ลากิจส่วนตัว   ลาพักผ่อน   นับเฉพาะวันท าการ 
 - การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวต่อเนื่องกัน ในปีงบประมาณเดียวกันหรือไมก่็ตาม นับเป็นหนึ่งครั้ง 
 - การลาไปช่วยเหลือภริยา ลากจิส่วนตัว (ไม่ใช่ลากิจเลี้ยงดบูุตร) ลาพักผ่อน หากมรีาชการจ าเป็น
ผู้บังคับบญัชามีอ านาจเรียกกลบัมาปฏิบัติราชการระหว่างลาได้  และถือว่าให้สิ้นสุดวันลาก่อนวันกลับมาปฏิบัติ
ราชการ แต่ถ้าผู้มีอ านาจเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลบั 
 - การลาครึ่งวันเช้าบ่าย นับเป็นการลาครึ่งวัน 
 - การยกเลกิวันลา การลาสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
๔. การควบคุมการลา 
 - จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 - เครื่องบันทกึเวลาการปฏิบัติราชการ 
 - แบบอื่นตามที่เห็นสมควรได้ 
๕. การลาต้องใช้ใบลาตามแบบท่ีก าหนด เว้นกรณีเร่งด่วนจ าเป็นใช้วิธีการอื่นได้ แต่ต้องสง่ใบลาตามแบบใน
วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
 ส่วนราชการอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยกุต์ใช้ในการเสนอ อนุญาต และยกเลิกวันลา ส าหรบั
วันลาป่วย ลาพักผ่อน ลากจิส่วนตัว (เว้นลากิจเลี้ยงดูบุตร) 
๖. การไปต่างประเทศระหว่างการลา หรือวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบญัชาตามล าดับ
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ (ผวจ.)  แล้วรายงานใหป้ลัดกระทรวงทราบด้วย 
๗. การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วัน 
นายอ าเภอท้องที่ที่มอีาณาเขตติดต่อประเทศน้ันอนุญาตได้ไม่เกิน  ๓  วัน  
๘. ขา้ราชการท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษ ให้รีบรายงานพฤติการณ์ ปญัหา
อุปสรรคต่อผู้บงัคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ (ผวจ.) ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ แล้ว
ไม่ต้องนับเป็นวันลา แต่ถ้าเห็นว่าไมเ่ป็นพฤติการณ์พิเศษ ใหถื้อวันวันที่ไม่มาเป็นวันลากจิส่วนตัว 
 
 
๙. การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท คือ    
 ๑. การลาป่วย    



 

 

๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 ๒. การลาคลอดบุตร  
 ๓. การลาไปช่วยเหลอืภริยาที่คลอดบุตร 
 ๔ การลากจิส่วนตัว    
 ๕. การลาพกัผ่อน  
 ๖. การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ 
 ๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรอืเข้ารบัการเตรียมพล 
 ๘. การลาไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัตงิานวิจัย หรือดูงาน 
 ๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๑๐. การลาติดตามคู่สมรส 
 ๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
๑๐. การลาป่วย  
 - เสนอใบลาก่อนหรือในวันทีล่า ยกเว้นจ าเป็น เสนอวันแรกที่มาปฏิบัตริาชการ 
 - ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วย จนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ ให้ผู้อื่นลาแทนได้ แต่เมื่อ
สามารถลงช่ือได้แล้วใหเ้สนอใบลาโดยเร็ว 
 - การลาป่วย ๓๐ วันข้ึนไป ต้องมีใบรบัรองแพทย ์
 - การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นสมควรให้เสนอใบรับรองแพทย์ประกอบการลา 
หรือสั่งให้ไปตรวจร่างกายประกอบการพิจารณาอนุญาตได้ 
๑๑ การลาคลอดบุตร (ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์) 
 - เสนอใบลาก่อนหรือในวันทีล่า ถ้าลงช่ือไม่ได้ใหผู้้อื่นลาแทนได้ เมื่อลงช่ือได้ใหส้่งใบลาโดยเร็ว  
 - ลาในวันที่คลอด ก่อนหรอืหลังคลอดก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน  
 - ลาไปแล้วยังไม่คลอด ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ ให้นับวันที่หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากจิ 
 - การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวการลาประเภทอื่น ให้ถือว่าวันลาน้ันสิ้นสุดลง และนับเป็นวันลาคลอด
บุตรนับแต่วันลาคลอดบุตร 
๑๒ การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร (ท่ีชอบด้วยกฎหมาย) 
 - เสนอใบลาก่อนหรือในวันทีล่า ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่คลอดบุตร ลาครัง้หนึง่ติดต่อกันไม่เกิน ๑๕ 
วันท าการ  
 - ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจให้แสดงหลกัฐานประกอบการพิจารณาได้ 
๑๓. การลากิจส่วนตัว 
 - เสนอใบลาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  
 - ถ้ามีเหตจุ าเป็น เสนอแล้วระบสุาเหตุ แล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่ต้องรีบช้ีแจงโดยเร็ว 
 - ถ้าไม่สามารถเสนอใบลาได้ ใหส้่งใบลาพร้อมเหตผุลความจ าเป็นในวันแรกทีม่าปฏิบัตริาชการ 
 - ลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้ไมเ่กิน ๑๕๐ วันท าการ 
๑๔. การลาพักผ่อน 
 - เสนอใบลาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  
 - ลาได้ปีงบประมาณละ ๑๐ วันท าการ  
 - ข้าราชการที่บรรจเุข้ารับราชการยงัไม่ถึง ๖ เดือนไม่มสีิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปทีี่บรรจุ 
 - ปีใดที่ไม่ได้ลา หรือลาแต่ไม่ครบ ๑๐ วัน ให้สะสมวันที่ยังไม่ได้ลารวมกบัปีต่อๆ ไปได้ แต่รวมกับวัน
ลาพักผ่อนในปปีัจจุบันแล้วไม่เกิน ๒๐ วันท าการ ถ้ารับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมไมเ่กิน ๓๐ วันท าการ 
 ปีแรก ลาพักผอ่น ๕ วัน เหลือ ๕ วัน  
 ปีที่สอง สทิธิลา ๑๐ วัน สะสม ๕ วัน รวม ๑๕ วัน   ลาพักผอ่น  ๔  วัน เหลือ ๑๑ วัน 



 

 

๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 ปีที่สาม สิทธิลา ๑๐ วัน สะสม ๑๐ วัน (รับราชการไม่ถึง ๑๐ ปี)  รวม ๒๐ วัน 
           สะสม ๑๑ วัน (รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี) รวม ๒๑ วัน 
๑๕. การลาไปอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 - เสนอใบลาก่อนวันอุปสมบทหรือวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ถ้าไม่ทันให้อยู่ในดุลพินจิของผู้มี
อ านาจอนุญาต 
 - ต้องอุปสมบทหรือเดินทาง ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา และรายงานตัวภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่
ลาสิกขาหรือวันเดินทางกลบัถึงประเทศไทย ทั้งนี้ นับรวมอยู่ในระยะเวลาที่ได้รบัอนุญาตการลา 
 - ถ้ามีอุปสรรค ยกเลกิวันลาและให้นับวันทีห่ยุดราชการไปแล้วเป็นลากจิส่วนตัว 
๑๖. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรยีมพล 
 - หมายเรียกเข้ารบัการตรวจเลือก รายงานลาต่อผูบ้ังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลอืกภายใน 
๔๘ ช่ัวโมง 
 - หมายเรียกเข้ารบัการเตรียมพล รายงานต่อผู้บังคับบญัชาภายใน ๔๙ ชม. นับแต่เวลารับหมายเรียก 
 - รายงานลาแล้วไปเข้ารับการตรวจเลือกโดยไม่ต้องรออนุญาต ผู้บังคับบัญชารายงาน ผวจ.ทราบ 
 - รายงานตัวกลับเข้ารับราชการภายใน ๗ วัน 
๑๗. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 
 - เสนอใบลาตามล าดับจนถึง อธิบดี เพือ่พิจารณาอนุญาต แล้วรายงานปลัดกระทรวงทราบ 
๑๘. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 - เสนอใบลาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสงักัดเพื่อพจิารณาอนุญาต (นับเวลาเต็มเวลาราชการ) 
 - ลาไม่เกิน ๑ ปี รายงานตัวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันครบก าหนดเวลา และรายงานผลภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่กลบัมาปฏิบัติราชการ 
 
๑๙. การลาติดตามคู่สมรส 
 - เสนอใบลาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงเพื่อพจิารณาอนุญาต  
 - ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี จ าเป็นลาต่อได้อีก ๒ ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออก  
๒๐. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 - ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเหตปุฏิบัติหน้าที่ราชการจนทุพพลภาพหรือพิการ 
 - ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟสูมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 
หรือจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  
 - ลาได้ครั้งหนึ่งตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตรทีป่ระสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
 - ได้รับอันตรายเพราะเหตุอื่นจนทุพพลภาพหรือพิการ ผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุ (อธิบดี, ผวจ.) เห็นว่ายังรบั
ราชการได้ สามารถลาไปอบรบหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าทีร่าชการได้ แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
 - ต้องเป็นหลักสูตทีส่่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรฐั องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ สถาบันที่ได้รับ
การรบัรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผูจ้ัดหรือร่วมจัด 
 - เสนอใบลา พร้อมหลกัฐานเกี่ยวกบัหลักสูตรที่จะลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับ เมื่อได้รบัอนุญาต
แล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูได้ (อธิบดี อนุญาตได้ไม่เกิน ๖ เดือน, ปลัดกระทรวง,รมต.ไมเ่กิน ๑๒ เดือน) 
๒๑. ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด   ลาป่วยครั้งหนึ่งไมเ่กิน ๑๒๐ วัน ลากจิส่วนตัวครั้งหนึ่งไมเ่กิน ๔๕ วัน ลาคลอด
บุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาฯ  ลาพักผอ่น ลาเข้ารบัการตรวจเลือกฯ  
 พัฒนาการจังหวัด นายอ าเภอ  ลาป่วยครั้งหนึ่งไมเ่กิน ๖๐ วัน ลากิจส่วนตัวครั้งหนึง่ไม่เกิน ๓๐ วัน        
ลาคลอดบุตร ลาพกัผ่อน 



 

 

๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 พัฒนาการอ าเภอ ลาป่วยครั้งหนึง่ไม่เกิน ๓๐ วัน ลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งไมเ่กิน ๑๕ วัน 
๗.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๗.๑ ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

๗.๒  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
๗.๓  พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ก าหนดภาระงานข้ันต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

๗.๔ ส่งเสริมและจัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
๗.๕ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๗ . ๖น าผลการปฏิบั ติ งานของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการ ศึกษาในส านั ก ง า น 

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๗.๗  จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ต่อไปยัง ก.ค. 
 
๘.การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๘.๑  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  ๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณี อันทีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  ๒.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย 
หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง 
  ๓. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๘.๒  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  ๑. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี อันมีมูลว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   



 

 

๑๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

         ๒. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 
  ๓.  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
  ๔.  รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
๙.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 ๙.๑  การลาออกจากราชการ 
 ๑.)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น 
 ๒.  รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๙.๒  การให้ออกจากราชการ  
  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติ หน้าที่ ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๑. ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการหรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๒.  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
 ๓. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจารราชการ 
 ๔. รายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
 ๙.๓  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 ๒.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
           ๓. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 ๙.๔  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
             ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ช่วยครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการการ
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา ( เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยป ระมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ) 
 ๒. รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 

 

๑๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 ๙.๕  การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากด าเนินการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้
คือ 
          ๑. กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
            ๑.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
  ๒.  ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  ๓.  รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒.  กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
                     ๑.ผู้อ านวยการสนศึกษาสัง่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่มัครใจจะไปปฏิบัติ
ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
  ๒. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ๓. กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัตทิั่วไป  
  ตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่
มีสัญชาติไทย ( ม. ๓๐(๑)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตาม 
(ม.๓๐(๔)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(ม. ๓๐(๕)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.๓๐(๕) (๗)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ในการพรรคการเมือง (ม.๓๐(๘)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย ( ม.๓๐ (๙))  

๑. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครู ผู้ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติ
ในมาตรา (ม.๓๐(๑)(๔)(๕)(๗) (๘) หรือ (๙) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๒.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑ ออกจากราชการ 
๓.  รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๓. กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  
  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข (ม.๓๐(๓)) 
  ๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุ อันควรสงสัยว่าครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นใดเป็นผู้ขาดสมบัติทั่วไป (ม.๓๐(๓)) 
  ๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
  ๓.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ทั่วไปตามมาตรา ๓๐ 
(๓) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกสั่งให้ออกจากราชการ 
 ๔. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม 
  ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครู  ผู้ช่วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
   ๒. ถ้าคณะกรรมการสวบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมให้
ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 



 

 

๑๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

  ๓.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
สั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญทดแทน 
 ๙.๖  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
 ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้ังคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าครู
ผู้ช่วยครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้มีการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด
พอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้ รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง 
 ๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 
๑๐ .การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 
๑o.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง 
๑o.๒ รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
๑o.๓ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี อันมีมูลว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   
         ๑o.๔ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 
     ๑o.๕  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
      ๑o.๖   รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๑.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๑๑.๑ การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
 กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่



 

 

๑๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

ก.ค.ศ. ก าหนดกรณีการอุทธรณ์ ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๑๑.๒  การร้องทุกข์ 
  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ   ก.ค.ศ.  เขต
พื้นที่การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี 
 
๑๒. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๑๒.๑การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
    ๑.สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๒.สถานศึกษาเก็บไว้๑ฉบับ 
    ๓.เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
๑๓.การจัดท าบัญชีรายช่ือและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
           ๑๓.๑ ตรวจสอบผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรไดร้บัการเสนอขอพระราชทานเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ 
 ๑๓.๒ ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ และเหรียญจกัรพรรดมิาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ฎหมายก าหนด 
 ๑๓.๓ จัดท าทะเบียนผู้ได้รบัเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ และเหรยีญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณากร และผู้คืนเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
๑๔.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

  ๑๔.๑ สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  



 

 

๑๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

๑๔.๒  ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๑๔.๓  ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อน าเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
 
๑๕.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
         ๑๕.๑ประสานการด า เนินการจั ดสรร งบประมาณ สนับสนุน  ส่ ง เ ส ริ มการพัฒนาขอ ง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในการปฏิบัติ งานให้มี คุณภาพและประสิท ธิภาพเป็น  
มืออาชีพ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
         ๑๕. ๒ เสนอ อ .ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
          ๑๕.๓.ประกาศแจ้งสถานศึกษาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ๑๕. ๔ เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 
          ๑๕.๕ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่าง
กว้างขวาง  
        ๑๕.๖ให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
 
๑๖.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
  
         ๑ ๖ . ๑ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ  
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
          ๑๖. ๒ เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอตามที่ ผู้มีอ านาจหรือองค์กร
วิชาชีพมอบหมาย 
           ๑ ๖ . ๓ จั ด ท า ท ะ เ บี ย น ค ว บ คุ ม  ก า กั บ  ดู แ ล  ผู้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 



 

 

๑๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

           ๑ ๖ . ๔ ป ร ะ ส า น อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ส ถ า บั น 
การ ศึกษาที่ท าหน้าที่ ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่าง  
ต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 
            ๑๖.๕ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบ วินัย 
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
๑๗.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
                     ๑๗.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระท าผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 
                  ๑๗.๒ให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
               ๑๗.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
               ๑๗.๔ จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการ
กระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ๑๗.๕ ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
๑๘. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
                  ๑๘ .๑ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ให้ ค รู และบุ คล ากรท างกา ร ศึกษาได้ รั บกา รพัฒนาแล ะ 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๑๘.๒ เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอตามที่ ผู้มีอ านาจ
หรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย 
 ๑๘.๓จั ดท า ทะ เ บี ยนควบ คุม  ก ากั บ  ดู แล  ผู้ รั บ ใบอนุญ าตประกอบ วิชา ชีพ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑๘.๔ ปร ะส านอ ง ค์ก ร วิ ช า ชีพครู แ ล ะบุ คล าก ร ท า ง ก า ร ศึ กษา  แล ะส ถาบั น 
การ ศึกษาที่ท าหน้าที่ ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่าง  
ต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 
 ๑๘.๕.ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบ 
วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



 

 

๑๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 
๑๙.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธวัช โลกา        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นางธีรดา  เตชะตา   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นายทวีเดช  ฌานชีวิน       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
๑๙.๑ การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบัตหิน้าที่ 

๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา 
  ๒.  แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติงาน 
  ๓.  ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
๑๙.๒  การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ม.๗๙) 
  ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒.  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาและสถานศึกษา 
  ๓.  ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
           ๔.  ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
           ๕.  รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๙.๓ การพฒันาก่อนเลื่อนต าแหน่ง ( ม. ๘๐ )  
  ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับลักษณะงาน ตามต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา 
  ๒.  ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
  ๓.  ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
๑๙.๔  การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ( ม. ๕๕)  

๑.  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๑   โครงการ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 

โครงการ    พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

แผนงาน                           กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  
                                         ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 

    กลยุทธ์ที่ ๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 

                                         คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 

    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 

    จัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางธีรดา  เตชะตา 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเน่ือง  
ระยะเวลาด าเนินการ               ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

๑.   หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ น้ันเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งแหล่ง
การเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  
ดังน้ันผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเน้ือหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด การพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพน้ันย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีด้วยนอกเหนือจากน้ีแล้วครูต้องเป็นผู้
มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จรรยาบรรณ ของ
บุคลากรในสถานศึกษาน้ัน  จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเปิด
มุมมองและโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒.   วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพื่อให้บุคลากรไดร้ับความรูจ้ากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบสอน 

๒.๒  เพื่อให้บุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรภายใน 
 สถานศึกษา  และนักเรียน 



 

 

๑๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

          ๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มมีีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
          ๒.๔  เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจ ร่วมกันพัฒนาองค์กร และมเีจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง 
          ๒.๕  สร้างขวัญและก าลงัใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรยีน 
 

๓.   เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีโอกาสเข้ารบัการพฒันาตนเอง 

มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่ตนถนัด แล้วน ามาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนร้อยละ ๘๕  
 ๒. ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา มีโอกาสเข้ารบัการพฒันาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม 
แล้วน ามาปฏิบัติในวิชาชีพของตน  ร้อยละ ๘๕ 

 
  

๔.   กิจกรรม 

                   ๔.๑   วางแผนการจัดโครงการ 

           ๔.๒  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

           ๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

                    ๔.๔  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 

           ๔.๕  สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 

 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๕.๑  วางแผนการจัดโครงการ 

๕.๒  เขียนโครงการและ                     
       ขออนุมัติโครงการ 

           

๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ  
       ด าเนินงาน 

           

๕.๔ ด าเนินกิจกรรมตาม  
      แผนการปฏิบัติงาน 

๔.๕ สรุปและประเมินผล                 
      การจัดโครงการ 

           

 
 
 



 

 

๒๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ 

   ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านต่างๆ 

๑๑. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

๒ ๒. กิจกรรมอบรมภายในสถานศึกษา 

๓ ๓. กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา 

๔. กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายของบุคลากร 

๕ ๕.กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา 

๖. กิจกรรมเสริมสร้างก าลังใจบุคลากร 

๗. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
 

๑๐,๐๐๐ บาท 

     
 

 นางธีรดา  เตชะตา 

 

๗.   การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 

๑. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

๒. ร้อยละของบุคลากรมีผลงานในแฟ้ม
ประวัติของตนเองเพื่อน าไปท าผลงาน  
๓. ร้อยละของบุคลากรมีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ 
๔. ร้อยละของบุคลากรเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลัง
ความสามารถ 

๑. ส ารวจ/สอบถาม 

 

๒. ตรวจแฟ้มประวัติ ผลงานบุคลากร 

 

๓. ตรวจแผนการเรียนรู้ 
 
 

๔. ส ารวจ/สอบถาม 

๑. แบบสอบถาม / บันทึกรายงาน 

การอบรม 

๒. แฟ้มประวัติ ผลงานบุคลากร 

 

๓. แบบสอบถาม 

 
 

๔. แผนการเรียนรู้ 
 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการอบรมให้ได้รับความรู้ทั้งภายในและ      
      ภายนอกสถานศึกษาทุกคน 

๘.๒  บุคลากรได้ออกไปศึกษาดูงานหาประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษาและสามารถน ามาขยายผล      
        ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 

 ๘.๓  บุคลากรเป็นผู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ๘.๔  บุคลากรมีแรงจูงใจ ร่วมกันพฒันาองค์กร และมีเจตคติที่ดีต่อการพฒันาตนเอง 
 ๘.๕ บุคลากรมสีุขภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัตหิน้าที่อย่างเตม็ศักยภาพ 
 

                 
 
 
 
 
 



 

 

๒๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคคล 

 

                      ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                            
                     ธีรดา  เตชะตา                                                       ธีรดา  เตชะตา 
                  ( นางธีรดา  เตชะตา)                                              ( นางธีรดา  เตชะตา)                       
             ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 

                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                            ธวัช   โลกา 
                                                      (นายธวัช   โลกา) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


