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 ๑. วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานหรือ
การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 ๒. บันทึกและจัดทํารายงานวาระการประชุมของโรงเรียน 
 ๓. จัดทําแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียน 
 ๔. วางแผนการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. พิจารณาหนังสือรับ/หนังสือสั่งการของทางราชการ คัดแยกและมอบหมายงานใหตรงกับหนาที่ของ
เจาหนาที่งานบุคคลกรที่กําหนดไวใหดําเนินการใหแลวเสร็จทันตามกําหนด 
 ๖. ประสานงานและดูแลติดตามประเมินผล ใหคํา ปรึกษา รวมแกปญหาสรางขวัญกําลังใจและ
เสนอแนะ การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร งานจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรของ
โรงเรียน เชน ขอมูล ๑- มิถุนายนหรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบุคลากร 
 ๗. ปฏิบัติหนาที่งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 ๑. วางแผนและบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล จัดทําแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับงานที่ตน
รับผิดชอบ 
 ๒. ปฏิบัติหนาที่สํานักงานธุรการ สารบรรณ การเงิน พัสดุกลุมบริหารงานบุคคล 
 ๓. จัดทําสารสนเทศและเอกสารงานขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารงานบุคคล 
 ๔. บริการสารสนเทศแกนักเรียน ครู และผูปกครองและชุมชน 
 ๕. ดําเนินการตามโครงการพิเศษที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

๑. งานบริหารกลุมบริหารงานบุคคล 

พรรณนางานกลุมบริหารงานบุคคล 

๒. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
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 ๑. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
 ๒. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๓. นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔. นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 
 ๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 ๑. จัดทําภาระงาน (คูมือการปฏิบัติหนาที่ราชการ สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. จัดทําแบบฟอรมการรับสงทรัพยสินของทางราชการไวบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ๓. นําเสนอแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณา
อนุมัต ิ
 ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 
 ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลง 
เงื่อนไขตําแหนง ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอ
ผูอํานวยการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

๓. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

๓.๑ งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 
 

๓.๒ งานกําหนดตําแหนง 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

๓.๓ งานขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ

หนาที่และความรับผิดชอบ 
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 ๒. รวบรวมและเผยแพร คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ
ที ่ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๓. สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง /ขอ
กําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อนําเสนอเขตพื้นที่การศึกษา และ หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจ
แตงตั้ง 
 ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 ๔.๑ งานดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรณีไดรับมอบอํานาจ 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําแบบฟอรมเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจ ไวบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔. ดําเนินการสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ใน
ตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 ๕. การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูงสถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเปน
อยางยิ่งตอการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ และขออนุมัติตอ 
ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงวิทยฐานะและใหไดรับ
เงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๖. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

๔. งานสรรหา บรรจุแตงตั้งและออกจากราชการ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
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 ๔.๒ งานจางลูกจางประจําและจางลูกจางชั่วคราว 
 
 
 
 
 ๑. รวบรวมเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําแบบฟอรมเก่ียวกับการจางลูกจางชั่วคราวไวบริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
 ๔. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในแตละกรณี 
     ๔.๑ กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกําหนด 
     ๔.๒ กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใต
หลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด  
 ๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.๓ งานแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
      ๔.๓.๑) งานยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําแบบฟอรมเกี่ยวกับการยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวบริการ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการพิจารณาอนุมัติของผู
ประสงคยายและรับยายแลวแตกรณี 
 ๔. บรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขต
พื้นที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทํา
ทะเบียนประวัติตอไป 
 ๖. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
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      ๔.๓.๒) งานโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําแบบฟอรมเกีย่วกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไว 
บริการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการ
ตอไปบรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๔. บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๕. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.๔ งานบรรจุกลับเขารับราชการ 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําแบบฟอรมเก่ียวกับการบรรจุกลับเขารับ ราชการไวผูขอกลับเขารับราชการ 
 ๓. กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๔ เสนอคําขอของผูขอกกลับเขาราชการไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ๔. กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๕ ใหยื่นเรื่องขอกลับเขาราชการภายในเวลาที่กําหนดที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน ๔ ป ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ๕. กรณีการออกราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (มาตรา ๖๖) 
ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด ๑๘ วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ๖. การลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา (มาตรา ๖๗ สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ ที่ตองการจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที ่
ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูมี อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ๗. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 



6 
 

 
 ๔.๕ งานลาออกจากราชการ 
 
      ๔.๕.๑ การลาออกจากราชการ 
 
   
 
 ๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ 
 ๒. ดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ 
 ๓. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      ๔.๕.๒ การใหออกจากราชการกรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียมความ 
พรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําแบบประเมินเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไวบริการคณะกรรมการประเมินผล
และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม 
 ๓. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาอยางเขมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไมผาน
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 ๔. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ราชการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหม 
 ๕. เสนอแตงตั้งครูพี่เลี้ยงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม 
 ๖. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เกี่ยวกับการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและ วิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 ๗. รายงานผลการพัฒนาอยางเขมไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 ๘. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      ๔.๕.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําเอกสาร แบบฟอรมเกี่ยวกับการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
 ๓. จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
 ๔. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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 ๕. รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      ๔.๕.๔ การใหออกจากราชการไวกอน 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนด 
 ๓. รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      ๔.๕.๕ การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
     ๔.๕.๕.๑ กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ 
     ๔.๕.๕.๒ กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 
     ๔.๕.๕.๓ กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป 
     ๔.๕.๕.๔ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
     ๔.๕.๕.๕ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการหรือ 
ประพฤติตนไมเหมาะสม 
     ๔.๕.๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง 
     ๔.๕.๕.๗ กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดย 
ประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนด 
 ๓. รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

๕. งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

 ๕.๑ งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      
  ๑. การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 



8 
 

 
     ๑.๑ เตรียมเอกสารสําหรับการปฐมนิเทศแกผูที่ ไดรับการสรรหาและบรรจุแตงตั้งใหเปน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
     ๑.๒ แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากอนมีการมอบหมายหนาที่
งานใหปฏิบัติ 
     ๑.๓ ติดตาม ประเมินผลและใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเนื่อง 
     ๑.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      ๒. การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
 
 
 ๒.๑ ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองแกขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 ๒.๒ กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓ ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด 
 ๒.๔ ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 ๒.๕ รายงานผลการดําเนินไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
       ๓. การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง 
 
 
 
 ๓.๑ ศึกษาวิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง ลักษณะงาน ตามตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุง
กําหนด ตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
 ๓.๓ ติดตามประเมินผลการพัฒนา 
 ๓.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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       ๔. การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ 
 
 
 
 ๔.๑ ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔.๓ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๕.๒ งานเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 ๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 
 
 
 
 ๑.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๑.๒ เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความด ี
ความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
 ๑.๓ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 ๑.๔ ราง/พิมพรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดําเนินการตาม 
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ๑.๕ รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผูอํานวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไป 
ยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
 
 
 ๒.๑ รวบรวมและเผยแพร คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒.๒ แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการให 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
 ๒.๓ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณพีิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
 ๒.๔ รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป 
 ๒.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๓. การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
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 ๓.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๓.๒ กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด 
 ๓.๓ กรณีการเพิ่มคาจางและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถดําเนินการ
จางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา ภายใตตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
 ๓.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๔. การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน 
 
 
 
 ๔.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๔.๒ ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
 ๔.๓ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
๕. เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น ๆ 
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 ๕.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๕.๒ ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
 ๕.๓ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
๖. งานทะเบียนประวัติและสถิติ 

 
 

 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดทําทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟม กพ.๗), ทําเนียบบุคลากร) ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง ใหเปนปจจุบัน 
 ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไข วัน เดือน ปเกิดของขาราชการครูและบุคลากรทางการและลูกจาง
ตามแบบที่กําหนดโดยนําเสนอไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติการแกไขตอ ก.ค.ศ. กรณีมีการ
แกไข 
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 ๔. จัดทําแบบฟอรมการขออนุญาตออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน ใบลา บัญชีลงเวลาไวบริการแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสถานศึกษาลงนาม     
ทุกครั้ง 
 ๕. รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๖. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละภาคเรียน 
เพื่อนําเสนอผูอํานวยการของสถานศึกษาลงนาม 
 ๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ 
 ๘. การลาศึกษาตอ ดําเนินการดังนี้ 
     ๘.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอ ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการของเขต
พื้นทีก่ารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกําหนด 
     ๘.๒ เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาตอใหเขตพื้นที่
การศกึษาพิจารณาตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดหรือเพื่อทราบแลวแตกรณ ี
 ๙. การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพดําเนินการดังนี ้
     ๙.๑ ดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาใหดําเนินการตอไป 
     ๙.๒ ติดตาม และสงมอบใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพที่ไดรับอนุมัติแลวใหแกผู
ขอรับใบอนุญาต 
 ๑๐. ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินเดือนวิทยพัฒน 
และการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้ 
     ๑๐.๑ รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
     ๑๐.๒ ดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ 
 ๑๑. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

๗. งานสวัสดิการและขวัญกําลังใจบุคลากร 
 

 
 
 
 ๑. จัดบริการเยี่ยมไขแกครูและบุคลากรในโรงเรียน นักปฏิบัติการ และผูมีอุปการคุณแกโรงเรียนที่เกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บปวย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีหัวหนากลุมสาระ / งาน / ฝาย เปนผูรับดําเนินการ 
 ๒. ประสานงานกับเจาภาพและแจงใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ ในการวางพวงหรีดเปนเจาภาพใน
งานสวดอภิธรรมศพของครู บิดา มารดาของครู บิดามารดาของคูสมรสครู นักเรียน นักปฏิบัติการและบุลากร
ตามที่ระเบียบกําหนด 
 ๓. จัดบริการยานพาหนะไปเยี่ยมไขหรือรวมงานศพ 
 ๔. จัดกิจกรรมตาง ๆ เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการประจําป การยาย การลาออกของบุคลากร
ในโรงเรียนเทศกาลปใหม วันสงกรานต 
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 ๕. จัดทํารางระเบียบสวัสดิการโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อประกาศใชและเปน
หลักปฏิบัติ 
 ๖. ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตอผูเกี่ยวของ 
 ๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

๘. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ และขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 
  
 ๘.๑ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง เพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๓. ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจางในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 ๔. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
 ๘.๒ งานขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติตาง ๆ 
 ๒. จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไวบริการขาราชการและบุคลากรทา
การศึกษา 
 ๓. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 
 ๔. นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัวโดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับและลงทะเบียนประวัติ
ไว 
 ๕. เมื่อไดรับบัตรแลวนําสงคืนผูขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
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๙. งานวินัย และการรักษาวินัย 
  
 ๙.๑ กรณีความผิดไมรายแรง 
 ๙.๒ กรณีความผิดรายแรง 
 ๙.๓ การอุทธรณ 
 ๙.๔ การรองทุกข 
 
 
 
 ๑. รวบรวมและเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ 
 ๒. ดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ 
 ๓. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๙.๕ การเสริมสรางและปองกันการกระทําผิดวินัย 
 
 
 
 ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่ 
จะเสริมสรางแลพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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