
คู่มือการบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
หลักการและแนวคิด 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจอย่าลึกซ้ึงในการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา มีความเป็น
ผู้น าในทุกระดับข้ันของการท างานมีการสร้างศักยภาพและพัฒนาความเป็นผู้น าให้บุคคลอ่ืน 
 2. มุ่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดในระบบการท างานสามารถสร้างความส าเร็จ ช่วยเหลือ
ทีมงามในบรรลุเป้าหมาย การจัดการ ทรัพยากร บุคคลให้มีขวัญและก าลังใจเพ่ือสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน 
 3. การบริหารงานบุคคล นอกจากจะใช้ความรู้ด้านกฎกมายและระเบียบที่เก่ียวข้องแล้วยังจะต้องรู้จัก 
การวางแผน การพัฒนาตนเองกับเพ่ือนร่วมงาน และการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการสร้างวัฒนธรรม
ของการท างานใหม่ในสถานศึกษาอีกด้วย 
 4. ยึดหลักความเป็นไปได้ การมีส่วนร่วม ระดมสรรพสิ่ง เพ่ือจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ระบบประกันคุณภาพภายในกับการประเมินภายนอก 
การน าผลิวิจัยมาใช้ในการเรียนการอสน และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผู้เรียน และเอ้ือประโยชน์
ต่อชุมชน 
 
ขอบข่ายภารกิจงาน 
 1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
 2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.  การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 6.  การลาทุกประเภท 
 7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 10. การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 12. การออกจากราชการ 
 13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา 
 14. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 15. การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรร ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 19. การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 



ภารกิจและแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล 
 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
     1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
          2) พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
          3) เกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ ก.ค.ศ. 
          4) ข้อมลู 10 มิถุนายน 
          5) แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ ก.ค.ศ. 
          6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 
          7) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
          8) แผนยุทธศาสตร์ ศธ สพฐ. และ สพท. 
          9) มติ ค.ร.ม. วันที่ 23 กันยายน 2547 
เรื่องยุทธศาสตร์ปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ 
     1.2 การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
          2)  ระเบียบส านักนายรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2532 
          3 )  ระ เบี ยบกระทรว งการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2547 
          4) มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
          5) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีหรือเลื่อน
วิทยาฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

การวางแผนอัตราก าลัง 
     การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
1. รวบรวมและรายงานข้อมุล ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     -  จ านวนข้าราชการ จ าแนกตามสาขา 
     -  จ านวนครูอัตราจ้าง 
     -  จ านวนพนักงานราชการ 
     -  จ านวนลูกจ้างประจ า 
     -  จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
2.  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ
อัตราก าลังของสถานศึกษา 
3.  จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
4.  เสนอแผนอัตราก าลังขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.  น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
6.  น าอัตราก าลังสู่การปฏิบัติ 
7.  ก ากับติดตามและประเมินการด าเนินงานตาม
แผนอัตราก าลัง 
     การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพนักงานราชการ 
1.  ก าหนดต าแหน่ง หรือเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลังของสถานศึกาต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2.  ปรับปรุ งและเสนอขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งให้สอดคล้อง กับความต้องการ ภาระหน้าที่
ที่เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา 

 
 
 
 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
 มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     1. แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกา 
     2. หลักเกณฑ์และวิธีการ ตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     3 .  หลัก เกณฑ์และวิธีการ เกลี่ ย อัตราก าลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     4. ข้อมูล 10 มิถุนายน 
     5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8   
ลงวันที่ 15 กรกฎกาคม 2548 
     6. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ที่  ศธ  04009/49 16 ลงวั นที่  16 
พฤษภาคม 2549 

การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     -  จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา 
     -  จ านวนครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ 
     -  จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
2. รวบรวมข้อมูล จ านวนนักเรียน และการจัดชั้น
เรียน 
3. ค านวณอัตราก าลังครู  ตามเกณฑ์ ที่  ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
4. เสนอความต้องการ จ านวนและอัตราต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจ าแนก
สาขา ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่สังกัด 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     3.1 การสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุเพ่ือเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1) การสรรหาครูผู้ช่วย 
          2) การสรรหาผู้ช านาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ 
               2.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ม.51) 
               2.2) หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
สอนแข่งขันเกณฑ์ติดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี อ่ืนการยกเลิกบัญชี ผู้
สอบแข่งขันได ้
               2.3) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษากรณีความจ าเป็นหรือ
เหตุพิเศษ 
     3.2  การสรรหาพนักงานราชการ 
          1)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     การสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุเพื่อเป็น
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 
1. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ด าเนินการสรรหา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชและบุคลากรทางการศึกษา ใน
กรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่เห็นชอบหรือมอบหมาย 

 
 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
 มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

          2)  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ลว.5 ก.พ.47 เรื่องเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
          3)  ค าสั้ง สพฐ.ที่ 1084/2548 ลงวันที่ 
13 ตุลาคม 2548 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
          4)  ค าสั่ง สพฐ.ที่ 44/2549 ลงวันที่ 23 
มกราคม 2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ (รอการ
ปรับปรุงค าสั่งให้ ผอ. สถานศึกษาด าเนินการสรรหา
พนักงานราชการได้) 
     3 . 3  ก า ร ส ร ร ห า ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ.2537 
     3.4  การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
          1 )  ห นั ง สื อ ก ร ะทร ว ง ก า ร ค ลั ง  ที่  ก ค 
0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
ชั่วคราว 
          2) หนังสือกระทรวงการตัง ที่ กค 0415/ว 
23 ลงวันที่ 20 มีนาคาม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณ 
          3)ค าสั่ ง สพฐ. ที่  53/2546 ลงวันที่  8 
กรกฎาคม 2546  
 

การสรรหาพนักงานราชการ 
1. เสนอความต้องการพนักงานราชการ ต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสังกัด 
2. ด าเนินการสรรหาเ พ่ือแต่งตั้ งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานราชการในกรณีที่  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนีที่
เห็นชอบหรือมอบหมาย 
     การสรรหาลูกจ้างประจ า 
1. เสนอความต้องการลูกจ้าประจ า กรณีมีอัตราว่าง
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี สังกัด 
2. ด าเนินการสรรหาโดยการสอบคัดเลือดเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจ า กรณี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย 
3. การด าเนินการสอบคัดเลือก ยึดหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
     การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 
1. ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวกรณีได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สังกัด 
2. การด าเนินการสรรหา อาจท าได้โดยการสรรหา
การสอบคัดเลือก แล้วแต่ความเหมาะสม 
3. การด าเนินการ ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว 
กระทรวงการคลังก าหนด 
     การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
1. ผู้ขอกลับเข้ารับราชการยื่นค าร้องขอกลับเข้ารับ
การต่อสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาเสนอค าร้องขอกลับเข้ารับราชการไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติ
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
3. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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      3.5 การบรรจุลับเข้ารับราชการ 
          1)  กรณีออกจากราชการตามมาตรา 64 (ออก
จากราชการที่มิใช่การออกจากราชการในระห่วงทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
               1.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
               1.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก .ค .ศ.
ก าหนด 
4. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สู งขึ้น การย้าย
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 
     4.1  การเปลี่ยนแปลงข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
          4.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
               1)  การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งตามความ
สมัครใจ 
               2) การเปลี่ยนต าแหน่งเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ 
               3) การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งกรณีถูกพักใช้
ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ 
                  3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ม.59) 
                  3.2) พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 
                  3.3) พระราชบัญญติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
                 3.4) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชา 
ชีพ และจรรยาบบณวิชาชีพ พ.ศ.2548 
     4.2  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการทาง
ศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
         1)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
                1.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ม.59) 
                1.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                1.3)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ
0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคาม 2549 

 

การเปลี่ ยนแปลงต าแหน่งให้สู งขึ้น  การย้าย
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ
ความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็น ในการขอ
เปลี่ยนต าแหน่ง กรณีสมัครใจกรณี เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการและกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญต ประกอบ
วิชาชีพ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
2. สถานศึกษา เสนอค าขอและความเห็นต่อ ส านัก
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่สังกัด เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
     การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
1.ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความประสงค์และ
เหตุผล ความจ าเป็น ในการขอย้ายต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีสังกัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
     การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
1. สถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการขอย้ายให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สังกัดทราบ 
2. สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย จัดท ารายชื่อ 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึคกษา 
ประสงค์จะขอย้าย และตรวจสอบคุณสมบัติ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและเสนอ
ไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
4.พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษา 
     4.1 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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          2)  การย้ายราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
               2.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ม.59) 
               2.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครู และบุคาลากรทางการศึกษา 
               2.3)   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ
0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
     4.3  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
          1)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
               1.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ม.59) 
               1.2  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
               1.3)   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ
0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
          2)  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
               2.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ม.59) 
               2.2)  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
               2.3)   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ
0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 

     4.2 ในกรณี อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นว่าไม่สมควร
รับย้ายให้แจ้งเรื่อง ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้น
สังกัดของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ประสงค์ขอย้าย ทราบ 
5.  สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี ตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
     การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
1.  กรณีผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความประสงค์
และเหตุผลความจ าเป็น ในการขอย้ายต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
2.  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1  สถานศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการขอย้าย
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สังกัดทราบ 
     2.2  สถานศึกษารวมรวมค าร้องขอย้าย จัดท า
รายชื่อ ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประสงค์จะขอย้ายและตรวจสอบคุณสมบัติ 
     2.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและ
เสนอไปยังสถานศึกษา ที่ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
     2.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายมา
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
          1)   ในก รณีที่ ไ ม่ เ ห็ นช อบการรั บย้ า ย
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอ
เรื่องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2)  ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นว่าไม่
สมควรรับย้ายให้ แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกา
ต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายทราบ 
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4.4 การย้ายต่างสายงาน 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ม.57) 
          2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/
ว 19 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2548 
     4.5 การโอนท าเป็น 2 กรณี 
          1) การโอนกรณี มาตรา 58 วรรคแรก 
               1.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
               1.2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.3/ว 19 ลงวันที่ 4 พ.ย.2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2)  การโอนกรณี มาตรา 58 วรรคสอง 
               2.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
               2.2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่  ศธ
0206.3/ว 19 ลงวันที่ 4 พ.ย.2548 

 

2.5 สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษา แล้วแต่กรณี ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด 
     การย้ายต่างสายงาน 
     ด าเนินการตาม มาตรา 57 และที่ ศธ 0206.3/ว 
16 ลงวันที่ 19 ต.ค.2548 โรงเรียนรวบรวมค าขอเสนอ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
อนุมัติให้สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งตามมาตรา 53 
     การโอน มาตรา 58 วรรคแรก 
     ด าเนินการตาม มาตรา 58 และหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.2/ว 19 ลงวันที่ 4 พ.ญ.2548 
      1.  ผู้ ประสงค์ขอโอนยื่น  ค าร้องขอโอนไปยั ง
สถานศึกษาท่ีจะรับโอน 
      2.  สถานศึกษาที่จะรับโอนท าความตกลงกับ
สถานศึกษาต้นสังกัด 
       3. สถานศึกษาที่รับโอนเสนอเรื่องไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
       4. ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯเสนอเรื่องเข้ากศจ. 
       5. กศจ.แจ้งมติให้สถานศึกษาท่ีรับโอนทราบ 
       6. สถานศึกษาออกค าสั่งรับโอน และสถานศึกษา
ต้นสังกัดค าสั่งพ้นจากหน้าที่ 

 
     การโอนมาตรา 58 วรรคสอง 
     1. ผู้ประสงค์ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขื่นค า
ขอโอนพร้อมเอกสาร หลักฐานต่หน่วยงานการ 
ศึกษาท่ีเรียกตัวมาบรรจุ และแต่งตั้ง 
      2. ให้หน่วยงานการศึกษา ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานโอน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้เสนอผู้มีอ านาจ ตาม
มาตรา 53 พิจารณาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ที่รับโอน และแจ้งส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด
เดิมให้พ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
3.  เมื่อด าเนินการแล้ว ให้ส าเนาค าสั่งจ านวน 1 ชุด ให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
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5.  การเลื่อนขั้นเงินดือน 
     5.1  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) 
          1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
          2)  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พ.ศ.2544 
          3)  ประกาศ สพฐ. เรื่องหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินดือน พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

     5.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษา (กรณีพิเศษ) 
          1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
          2)  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พ.ศ.2544 
          3)  ประกาศ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน พ.ศ.2547 
     
 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ 
1. สถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและแนว 
ปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทราบ 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในฐานะผู้บังคับบัญชา 
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอ
ความเห็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้คณะกรรมการ ตามข้อ 
2 พิจารณา 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา เสนอผลการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
5. กศจ. สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา 53 
6. สถานศึกษา แจ้งค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมระบุ
เหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ ตามมาตรา 53 
7. สถานศึกษา จัดส่งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรใน
สังกัดที่ออกค าสั่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ก าหนด เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติและเบิกจ่าย
เงินเดือนต่อไป 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
1. กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่
ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 
เอกสารหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นและรายงานไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา เ พ่ือด า เนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนด 
2. ด าเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายก าหนด ตามความ
เหมาะสม 
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5.3  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง 
          1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ พ.ศ.
2544 
          2) ค าสั่ง สพฐ.ที่ 51 / 2546 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างประจ าของส่วนราชการ 
     5.4 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 
          1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 
          2) ประกาศคณะกรรมบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้าประจ าในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
2. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาน าผลการประเมิน พิจารณาเลื่ อนขั้ น
ค่ า ตอบแทน  ในกรณี ปกติ ส า ห รั บ กา ร เ ลื่ อ นขั้ น
ค่าตอบแทนในกรณีพิเศษในผู้อ านวนการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมี
ผู้แทนอ านวยการสถานศึกษาที่มีพนักงานราชการอยู่นั้น
จ านวนตามความเหมาะสมร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
จัดสรรโควตาและเลื่อนข้ันค่าตอบแทน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนและให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทน 

6. การลาทุกประเภท 
    6.1 การลาออกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
          1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2539) 
          2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงิน
ปี บ าเหน็จาบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การลาทุกประเภท 
     การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1.  กรณีอ านาจอนุญาตการลาอยู่ ในอ านาจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
     1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้
เป็นไปตามระเบียบ ที่ก าหนด 
     1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลการลาและสรุปงบหน้าการลา 
รายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2 .  กรณีอ านาจอนุญาตการลา  เ กิ นอ านาจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
     2.2 สถานศึกษาตรวจสอบใบลาและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
     2.3 เสนอเรื่องไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
 มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     6.2 การลาของลูกจ้างประจ า 
          1)ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 
          2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2539) 
          3) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วน
ราชการ พ.ศ.2526 และฉลับที่ 3 (พ.ศ.2539) 
 
 
 
 
 
 
 
     6.3  การลาของลูกจ้างชั่วคราว 
          1) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) 
          2)ค าสั่ ง  สพฐ.ที่  29/2546 และที่ 
53/2546 สั่ ง  ณ วันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546 
    6.4  การลาของพนักงานราชการ 
          1)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 15(1)(2) 
          2)  ประกาศคณะกรรมบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) 
     6.5  การลาศึกษาต่อ (ม.81) 
          1)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม 
ภายในประเทศ พ.ศ.2538 
          2)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม
ภายในประเทศ(ฉบับที่) พ.ศ.2547 
 

     การลาของลูกจ้างประจ า 
1.  กรณีอ านาจอนุญาตการลาอยู่ ในอ านาจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     1 .1 ลูกจ้ า งประจ าส่ ง ใบลาต่อผู้ บั งคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 
     1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาให้
เป็นไปตามระเบียบ ที่ก าหนด 
     1.3 ควบคุมสถิติข้อมูลการลา 
2.  กรณีอ านาจอนุญาตการลาอยู่ เกินอ านาจของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     2.1 ลูกจ้างประจ าใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
     2.2  สถานศึกษาตรวจสอบใบลาและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
     2.3  เสนอเรื่องไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือด าเนินการ ต่อไป 
     การลาของลูกจ้างชั่วคราว 
1. ลูกจ้างชั่วคราวส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
2. ผู้อ านวนการโรงเรียนพิจารณาอนุญาติการลาให้
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
3. ควบคุมสถิติข้อมูลการลา ตามสิทธิการลา 
     3.1 กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกลูกเจ้าชั่วคราวมี
สิทธิการลาป่วย โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติปีหนึ่งไม่เกิน 
8 วัน ท าการเว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปี
แรกไม่ครบ 6 เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าวและ
ในปีถัดไปลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมี
สิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาปีหนึ่งไม่
เกิน 15 วันท าการให้น ากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับบัญชา
กับลูกจ้างโดยอนุโลม 
      3 .2 กรณีลู กจ้ า งชั่ วคราวราย เดื อนที่ จ้ า ง ไว้
ปฏิบัติงาน ต่อเนื่องมีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปี
หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจาก
ส่วนราชการไม่ เกิน  45 วัน เว้นแต่กรณีที่ เ ริ่ ม เข้ า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยู่ในช่วยได้รับ 
สิทธิดังกล่าว 
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          3)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้ ข้าราชการไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัยและ   
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 
          4)  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนา
ข้ า ร า ชก า รพล เ รื อน  โ ดยกา ร ใ ช้ ไ ปศึ กษ า
ภายในประเทศ พ.ศ.25494) ค าสั่ง สพฐ. ที่ 
1602/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 

 
      

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
     7.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     7.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 
    7.4 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พ.ศ.2544 
     7.5 แนวทางการบริหารมุ่งสัมฤทธิ์ของ ก.พ. 
     7.6 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ี ก.ค.ศ./สพฐ./สพท.สถานศึกษาก าหนด 
     7.7 หลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. สถานศึกาจัดท ามาตรฐาน / ภาระงานขั้นต่ าของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สถานึกษาก าหนดเกณฑ์ / วิธีการประเมินผลงานโดย
ให้พิจารณาทั้งคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคล ให้
สอดคล้องตามลักษณะงาน 
3. แจ้งบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
4. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินระดับ
ดีเด่น 

8.การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา 
     8.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
1. ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 
2.  ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่ามีความผิดทางวินัยไม่ร้ายราย หรือเห็นว่มีความผิด
เกินอ านาจของผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้รายงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการต่อไป 
3. รายงานด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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     8.2  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
          1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

     กรณีความผิดวินัยร้าวแรง 
1. ผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 แต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษากระท าผิ ดวินั ยอย่ างร้ ายแรง  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 
2. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 เสนอผลการพิจารณาให้ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลง โทษ 
3. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรท
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่
ออกตามผลการพิจารณาของกศจ. 

9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน 
     9.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
1.  ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตั้งคณะกรรมการ เพ่ือ
ด าเนินการทางวินัย 
2.  คณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดและสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้สั่งแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี 
3.  ผู้บังตคับบัญชา/ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการใน
อ านาจตามที่กฎหมายก าหนด 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินการต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
     10.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     10.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
     10.3  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 

การรายงานผลการด าเนินการทางวิสัยและการลงโทษ 
1.   ผู้ บั งคั บบัญชาด า เนิ นการตั้ ง คณะกรรมการ         
เพ่ือด าเนินการทางวินัย 
2.  คณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด และสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้สั่งแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี 
3.  ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการใน
ด านาจตามที่กฎหมายก าหนด 
4.  ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินการต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
     11.1 การอุทธรณ์ 
          1) พระราชบัญญ ติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
     การอุทธรณ์ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษารับเรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไป
ยังผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ในกรณีที่อุทธรณ์ยื่นเรื่องผ่าน
หัวหน้าสถานศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษารับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แล้ว
เสนอไปยังผู้มีอ านาจ 
     2.1  กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยไม่ร้ ายให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องของ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
     2.2  กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรงให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่ง 

12. การออกจากราชการ 
     12.1 การลาออกจากราชการ 
              1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
               2) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันลาออก
จากราชการของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2548 (ข้อ 3) 
     12.2 การให้ออกจากราชการกรณี ไม่พ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (มี
ความประสงค์ขอลาออก) 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
          2) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันลาออกจาก
ราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2548 (ข้อ3) 
      
 

การออกจากราชการ 
1.  ผู้ประสงค์ลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันของ
ลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาตการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครู ครูผู้ช่วย และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 
การประสงค์ขอลาออกของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
1. ผู้ประสงค์ลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออก
จาก ราชการต่อผู้บังคับบัญชา 
2. ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 พิจารณาอนุญาตลาออกจาก
ราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
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      12.3 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่  ราชการหรือไม่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมอย่างเข้มต่ ากว่ าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (มาตรา 
56) 
          2) หนังสือ อ.ก.ค.ศ.ที่  ศธ 0206.2/ว
20 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
     12.4  การให้ออกจากราชการกรณีขาด
คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ต า ม ม า ต ร า  3 0 แ ห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
          1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
               1 .1 )   พระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบ
ข้าราชการครธ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 
          2)   กรณี ไปปฏิบั ติ ง านตามความ
ประสงค์ของทางราชการ 
               2 .1 )   พระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 
 
 
     3)  กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาด
คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย(ม.30(1) 
กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม (ม.30 (4) กรณี
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
1. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเข้ารับ
การพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีที่  ก.ค.ศ.
ก าหนด 
2.  ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
3.  ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ที่  ไม่ผ่าน การประเมินการ
ทดลองปฏิบัติราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มออกจากราชการ 
4.  รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
     
 
 
 
 การให้ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
1. สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปกิบัติ
ราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
2. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 สั่งให้ออก
จาราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  กรณีไปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
1. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาที่สมัครใจจะ
ปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออก
จากราชการ 
2. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
1.  ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติ ในมาตรา 
(มาตรา30)(1)(4)(5)(7)(8)หรือ(9) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 
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ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(ม.30(5) กรณีเป็นผู้ปกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.
30(5)(7) กรณี เป็นกรรมการบริหารพรรค 
การเมือง (ม.30(8) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 
(ม.30(9) 1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     4)  กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
          4.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5) กรณี มี เหตุ อันควรสงสัย  ว่ าหย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
          5.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้ขาด
คุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 
3. รายงานการสั่งให้ออก จากราชการไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
 
     กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(ม.30 (3)) 
1. ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมี
เหตุอันควรสงสัยว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ชาดคุณสมบัติทั่วไป (ม.30(3) 
2. ผู้บังคับบัญชาเสนอผลการสอบสวนต่า อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมิตเห็นว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30(3) ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุแต่งตั้งตาม มาตรา 53 สั่งให้ออกจากราชการ 
     กรณีมีเหตุอันควรสงสัย ว่าหย่อนความสามารถ
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
1.  ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อ
ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน กรณีถูก
กล่าวหา หรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
2.  ถ้าคณะกรรมการสอบสวน และผู้บังคับบัญชาเห็นว่า
ครูผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม่ 
เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้า
คณะกรรมการสอบสวนและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้หย่อน
ความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขาพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 
3.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออก
จากราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 
สั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จเหตุทดแทน 
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     6)  กรณีมลทินหมองมัว 
          6.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     7)  กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล 
หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุดให้
จ าคุกในความผิดได้กระท าโดยประมาณหรือ
ความผิดลหุโทษ 
          7.1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

กรณีมลทินหมองมัว 
1. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 สั่งแต่ตั้ง
สงสัยอย่างยิ่งาว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนได้มีการกระท าผิดวินัยร้ายแรง แต่การสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษวิสัยอย่างร้ายแรง    
ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทางราชการ
อย่างร้ายแรง 
2. ผู้บังคับบัญชาเสนอผลสอบสวนไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 
3. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูก าสอบสวน
ข้างต้น ให้ผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 สั่ง
ให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จเหตุทดแทน 
     กรณีได้รับโทษจ าคุก 
1.  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 สั่งให้ออก
จากราชการ เ พ่ือรับบ า เหน็จบ านาญเหตุทดแทน
คณะกรรมการสอบ วินัยอย่าร้ายแรงกรณีมีเหตุอันควร 
เมื่อปรากฎว่าครูผู้ช่วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ได้รับโทษจ าคุก โดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุก โดย
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

13. การจัดท าระบบและการจัดท าทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     13.1  การจัดท าทะเบียนประวัติ 
          1)  หนังสือ สนง.ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ. 7 แบบ
ใหม่และแฟ้มประวัติ 
          2)  หนังสือ สนง.ก.พ. ที่ สร 1007/ว40 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือจัดท า 
ก.พ.7 แบบใหม่ 
          3)  หนังสือ กด ด่วนมาก ที่ กค 0513/ว
58 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2537 เรื่อง การนับ
อายุบุคลล 
      

 
 
การจัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
2. สถานศึกษาเก็บไว้ 14 ฉบับ ส่งไปรักษาไว้ที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ฉบับ 
3. เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 
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      13.2 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
        1) พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.2542 
 
 
 
 
     13.3 การขอหนังสือรับรอง 
          1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 
          2) หนังสือมอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษษขั้นพ้ืนฐาน 

การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.  ผู้ขอมีบัตรกรอกรายอะเอียดข้อมุลส่วนบุคคลต่าง ๆ 
โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
3.  น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยคุมทะเบียประวัติไว้ 
 
 
การขอหนังสือรับรอง 
1. ผู้ขอหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในค าขอ 
2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
3. น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองโดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
4. ส่งหนังสือรับรอง 

14.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ 
     14.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 
     14.2  พระราชบัญญติเหรียญจักรพรรดิมาลา  
พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     14.3  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 
     14.4  หนังสือ สลค.ที่ นร 0204/ว194 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2535 เรื่อง การจัดท าประวัติ
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     14.5  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ฉบับที่  33 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติสูงยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ.2536 

การขอพระราชทาทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1. ตรวจสอบและเสนอผู้มีพระคุณสมบัติครบถ้วนและ
สมควรได้ รั บการ เสนอขอพระราชทานเครื่ อง ราช 
อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
2 . ด า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และ   
ผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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15. การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 
     2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ว 25, ว 26 , ว 
1 และ ว 2 และ หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกา เพ่ือท า
ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวีการ ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยาฐานะตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
3. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมิน และรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้มีและ
เลื่อนวิทยาฐานะของข้าราชการครูแลบุคลากรทาง
การศึกษาส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สังกัด เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
4. เมื่อคณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินผู้ขอมี
และเลื่อนวิทยาฐานะ ครบทุกด้านและน าผลการประเมิน
เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้ว 
      4.1  กรณี เขตพ้ืนที่ มีมติไม่อนุมัติให้สถานศึกษาแจ้ง
ผู้ขอทราบ ผู้ขออาจส่งค าขอรับการประเมินใหม่ได้ในปี
ถัดไป  
      4.2  กรณีที่อนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่ง
แต่งตัง้และส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 1 ชุดส่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 

16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
     16.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ม.27) 
     16.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
เงินรางวัลประจ าปี 
     16.3 ระเบียบว่าด้วยขอรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรต ิ

การส่งเสิรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาให้หรือเสนอชื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สมควรได้รับค าชมเชย เงินรางวัล หรือเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 
 
 
 
 
 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
     17.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 
     17.2 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 
     17.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรษวิชาชีพ 
1. สถานศึกษา ท าการศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับความมั่นคง
และความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
2. สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมความ
มั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
3.  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4.  ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล และส่งเสริม ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชียครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

18. การส่งเสรริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     18.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 (ม.79) 

การส่ ง เสริม วินัยคุณธรรมและจริ ยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ให้ผู้บั งคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 
3. ผู้บังคับบัญชาหมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ 
ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัยตามควรแก่กรณี 

19. การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชชีพ 
     19.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 
     19.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 
     19.3 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
     19.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
     19.5 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
1.  สถานศึกษา ด าเนินการเสนอขอมีใบประกอบวิชาชีพ
พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้อง 
2. เสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบและน าเสอนตามที่ผู้มี
อ านาจหรือองค์การวิชาชีพมอบหมาย 
3. จัดท าทะเบียนคุมก าลังดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาครูแลบุคลากรทาง
การศึกษา ให้ประพฤติตนตามระเบียบวินัยมาตาฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
 มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     20.1  การพัฒนาก่อนมอบหมายงาน 
          1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
          2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ .
0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     20.2 การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
          1) พระราชบัญญ ติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ม.79) 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
     การพัฒนาก่อนมอบหมายงาน 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนมอบหมาย
งานให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 
2. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้ง คณะกรรมการ
เตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถานศึกา 1 คน เป็นกรรมการ และข้าราชการครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่ง ครูที่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา แต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
3. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มให้ค าปรึกษา แนะน ารวมทั้งประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมและการประเมิน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้
บรรลุผลตามความมุ่งหมาย 
การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
2.สถานศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ รวบรวมข้อมุลด้าน
บุคลากรและจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการพัฒนา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการพัฒนา และจัดเก็บ
ข้อมูลน าไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

 


