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ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายแมบทในการปฏิรูปการศึกษา 

ทั้งระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น มีมาตรฐานและสอดคลองกับทิศทาง 

การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา

กำหนดใหยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ การมีสวนรวม 

และใหกระจายอำนาจไปสู เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเปนกฎหมายที่จัดระเบียบ 

บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมีบทบัญญัติใหเปนไปตามหลักการที่กำหนด โดยบัญญัติ 

ใหกระทรวงศึกษาธิการแบงการบริหารราชการเปนสวนกลางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของรัฐ 

ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล และยังกำหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เฉพาะที่เปนสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีเปาหมายใหสถานศึกษามีความคลองตัวและมีอิสระ 

ในดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และบริหารทั่วไป จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน  

กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา 

ที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ 

และปฏิบัติหนาที่ไดตามขอบเขตที่กำหนดไว นอกจากนี้ยังไดมีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ 

และวิธีการกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดใหปลัดกระทรวงหรือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจและการจัดการศึกษา 

ในแตละดานไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา 

ในอำนาจหนาที่ของตนแลวแตกรณี 

 อยางไรก็ตาม จากขอมูลผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตลอดจนผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกฎหมายการศึกษาจากหลายหนวยงาน พบวา 

สถานศึกษาตาง ๆ ยังไมประสบผลสำเร็จในการเปนสถานศึกษานิติบุคคลเต็มรูปแบบ สงผลใหการจัดการศึกษา

บทที่ ๕ 
แนวทางการบริหารงานบุคคล 
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ประสบปญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะดานการบริหารงานบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมเปนกฎหมายหลัก 

ทำใหสถานศึกษามีขอจำกัดดานการบริหารงานบุคคลสงผลตอการบริหารจัดการ เปนเหตุใหไมมีความคลองตัว 

และเกิดความลาชา ไมสามารถแกไขปญหาดานการบริหารงานบุคคลไดตามเจตนารมณการเปนนิติบุคคล 

ของสถานศึกษา 

 ดังนั้นเพื่อใหสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลตามประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล 

ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการในรูปแบบของสถานศึกษานิติบุคคล 

ไดอยางสมบูรณ จึงจำเปนที่จะตองมีแนวทางการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล โดยมีหลักการ 

และแนวคิด ขอบขาย/ภารกิจ ดังนี้ 

 

หลักการและแนวคิด 

 ๑. ยึดหลักความตองการและการพัฒนาอยางตอเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่ 

การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่กำหนด 

 ๒. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่กำหนด 

 ๓. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ขอบขาย/ภารกิจดานบริหารงานบุคคล 

 ๑. การวางแผนอัตรากำลัง  

 ๒. การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

 ๔. การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

 ๖. การลาทุกประเภท 

 ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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 ๘. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 ๙. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

 ๑๐. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 ๑๑. การอุทธรณและการรองทุกข  

 ๑๒. การออกจากราชการ 

 ๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  

 ๑๔. การจดัทำบญัชรีายชือ่และใหความเหน็เกีย่วกบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ 

 ๑๕. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ๑๖. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ๑๗. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 ๑๘. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑๙. การรเิริม่สงเสรมิการขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครแูละบคุลากรทางการศกึษา  

 ๒๐. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

 

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในระบบเดิม 

  ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในระบบเดิม  

มีรายละเอียดดังนี้  

 ๑. การวางแผนอัตรากำลัง  

  ๑.๑ รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

   -  จำนวนขาราชการครู จำแนกตามสาขา 

   -  จำนวนลูกจางประจำในสถานศึกษา 

   -  จำนวนลูกจางชั่วคราว 

   -  จำนวนพนักงานราชการ 
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  ๑.๒ วิเคราะหความตองการอัตรากำลัง 

  ๑.๓ จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา  

  ๑.๔ เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๒. การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๒.๑ รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับจำนวนขาราชการครู จำแนกตามสาขา 

  ๒.๒ เสนอความตองการจำนวนและอตัราตำแหนงของขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ในสถานศึกษา จำแนกตามสาขา ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๓. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

  ๓.๑ เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๓.๒ สถานศกึษาทีม่คีวามพรอมดำเนนิการสรรหาเพือ่บรรจแุละแตงตัง้บคุคลเขารบัราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เห็นชอบหรือมอบหมาย 

  ๓.๓ ดำเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหนงขาราชการครู อัตราจาง

ประจำหรืออัตราจางชั่วคราวและพนักงานราชการ 

  ๓.๔ แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและ 

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเปนลายลักษณอักษร

แจงภาระงานอัตราจางประจำหรืออัตราจางชั่วคราวและพนักงานราชการ 

  ๓.๕ ดำเนนิการทดลองปฏบิตัหินาทีร่าชการสำหรบับคุลากรทางศกึษาหรอืเตรยีมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมสำหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตำแหนง “ครูผูชวย” ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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  ๓.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหนงครูผูชวยเปนระยะ ๆ ทุกสามเดือน  

ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมิน 

ใหครูผูชวยและผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในสวนของพนักงานราชการตองจัดใหมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้ง 

  ๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

แลวแตกรณีตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ๓.๘ ดำเนินการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

ตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

 ๔. การเปลีย่นตำแหนงใหสงูขึน้ การยายขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

  ๔.๑ การเปลี่ยนตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจำเปนในการขอเปลี่ยนตำแหนงกรณีสมัครใจ 

กรณีเพื่อประโยชนของทางราชการ และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอผูบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  ๔.๒ การยายขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

    ๔.๒.๑ การยายผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาในหนวยงานการศึกษา

ที่ เรียกชื่ออยางอื่น ผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจำเปนในการขอยาย 

ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด 

    ๔.๒.๒ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ๑)  ผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจำเปนในการ 

ขอยายตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการดำเนินการตอไป 

         ๒)  รวบรวมรายชื่อและขอมูลรายชื่อและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค

จะขอยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค 

จะขอยายไปปฏิบัติงาน 
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         ๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอยายปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

           ๓.๑) ในกรณีที่ เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

         ๓.๒) ในกรณีใหความเห็นวาไมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทีป่ระสงคจะขอยายทราบ 

       ๔)  สั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แลวแตกรณีตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนด 

  ๔.๓ การยายขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา 

    ๔.๓.๑ การยายผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา

ในหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น เสนอความประสงคและเหตุผลความจำเปนในการขอยายไปยัง 

เขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน 

    ๔.๓.๒ การยายขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

         ๑)  รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค

จะขอยายไปปฏิบัติงาน 

         ๒)  สถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลาก 

ทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยายมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 

           ๒.๑) ในกรณีที่ เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใหเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

           ๒.๒) ในกรณีที่เห็นวาไมสมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหเสนอเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอยายทราบ 

        ๓)  สั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แลวแตกรณีตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนด 
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 ๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

  ๕.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ 

     ๑)  ประกาศเกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ 

ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

      ๒)  แตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนระดบัสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ

และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในฐานะผูบังคับบัญชา 

     ๓)  รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอำนาจในการประเมินและใหความเห็น 

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ ๒ พิจารณา 

      ๔)  แจงคำสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในฐานะผูบังคับบัญชาทราบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 

    ๕)  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในฐานะ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

  ๕.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิ เศษ กรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการ 

ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

    ๑)  เสนอเรื่องพรอมทั้งขอเท็จจริงและความเห็นที่เปนขอยุติและรายละเอียดตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของไปยังเขตพื้นที่การศึกษา 

    ๒)  ดำเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัวผูถึงแกกรรมอันเนื่องมาจากการ 

ปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม 

 ๖. การลาทุกประเภท 

  ๖.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑและวิธีการของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมาย

กำหนด 

  ๖.๒ เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาพิจารณาตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อทราบแลวแตกรณี 
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 ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  ๗.๑ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  ๗.๒ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ ๑ 

  ๗.๓ นำผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

  ๗.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองขอ 

ไดรับทราบ 

 ๘. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  ๘.๑ การทำผิดวินัยไมรายแรง 

    ๑)  กรณมีคีวามผดิวนิยัไมรายแรง ใหแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนการกระทำผดิวนิยั

ไมรายแรงในฐานะผูบังคับบัญชา 

    ๒)  พจิารณาลงโทษวนิยั หากปรากฏผลการสอบสวนวาผูใตบงัคบับญัชากระทำผดิวนิยั

ไมรายแรงตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด 

    ๓)  รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแลวแตกรณี ภายในระยะเวลา 

ที่กำหนด 

  ๘.๒ การทำผิดวินัยอยางรายแรง 

    ๑)  ดำเนนิการสบืสวนขอเทจ็จรงิเบือ้งตนในกรณทีีม่มีลูทีค่วรกลาวหาวากระทำผดิวนิยั

อยางรายแรงไมชัดเจน 

    ๒)  กรณีมีมูลกระทำผิดวินัยอยางรายแรงของครูผูชวยและครูที่ไมมีวิทยฐานะ 

ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงในฐานะผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

หรือรายงานตอผูมีอำนาจแลวแตกรณี 

    ๓)  ประสานกับหนวยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสวบสวนกรณีมีการกระทำ 

ผิดวินัยรวมกัน 



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” 81

    ๔)  พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดกรณี 

ความผิดวินัยไมรายแรง 

    ๕)  รายงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา กรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงของครูผูชวยและครูที่ยังไมมีวิทยฐานะเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.  

เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

 ๙. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

  เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำความผิดวินัยอยางรายแรงและมีเหตุ 

สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด  

ในกรณีตำแหนงครูผูชวยและตำแหนงครูที่ยังไมมีวิทยฐานะ 

 ๑๐.  การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  เสนอรายงานการลงโทษทางวินัยและการลงโทษใหดำเนินการแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 ๑๑. การอุทธรณและการรองทุกข  

  ๑๑.๑  การอุทธรณ 

     รับเรื่องอุทธรณคำสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา แลวเสนอไปยังผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา 

  ๑๑.๒  การรองทุกข 

     รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

แลวเสนอไปยังผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสนอเรื่องรองทุกขผานหัวหนาสถานศึกษา 

 ๑๒. การออกจากราชการ 

  ๑๒.๑  อนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในฐานะผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือรับเรื่องการลาออก 

จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา 

แลวแตกรณี 

  ๑๒.๒  สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอำนาจ

สั่งบรรจุและแตงตั้งหรือเสนอให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวแตกรณี 

 ๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  

  ๑๓.๑  จัดทำขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

  ๑๓.๒  ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางในสถานศึกษา 

  ๑๓.๓  รับเรื่องการแกไขวัน เดือน ปเกิด แลวเสนอใหผูมีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 
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 ๑๔. การจัดทำบัญชี รายชื่ อและใหความเห็น เกี่ ยวกับการ เสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

  ๑๔.๑  ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและลูกจางประจำในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผูมีอำนาจตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

  ๑๔.๒  จัดทำทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและลูกจางประจำในสังกัด 

 ๑๕. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ๑๕.๑  สำรวจและรวบรวมขอมูลการขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

  ๑๕.๒  ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงทำความเขาใจหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  ๑๕.๓  รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

ของผูเสนอขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเพื่อดำเนินการตอไป 

 ๑๖. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

  ๑๖.๑  สงเสริมการพัฒนาตนเอง ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ 

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

  ๑๖.๒  สรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกยอง

เชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอื่น 

ตามความเหมาะสม  

 ๑๗. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๑๗.๑  ดำเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติ  

ตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา 

  ๑๗.๒  ควบคุมดูแล และสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการ

ประพฤติปฎิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 ๑๘. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑๘.๑  เปนตวัอยางทีด่แีกขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

  ๑๘.๒  เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 

  ๑๘.๓  ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
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 ๑๙. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ใหดำเนินการตอไป 

 ๒๐. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

  ๒๐.๑  วิเคราะหความจำเปนและความตองการในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

   ๒๐.๒  จดัทำแผนพฒันาขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

  ๒๐.๓  ดำเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ตามแผนที่กำหนด 

  ๒๐.๔  สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 

ในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามระบบ 

การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

  ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามระบบ 

การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้   

 ๑. การวางแผนอัตรากำลัง  

  ๑.๑ รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    -  จำนวนขาราชการครู จำแนกตามสาขา 

    -  จำนวนลูกจางประจำในสถานศึกษา 

    -  จำนวนลูกจางชั่วคราว 

    -  จำนวนพนักงานราชการ 

  ๑.๒ วิเคราะหความตองการอัตรากำลัง 

  ๑.๓ จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา  

  ๑.๔ เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ๒. การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๒.๑ รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนขาราชการครู จำแนกตามสาขา 

  ๒.๒ เสนอความตองการจำนวนและอัตราตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา จำแนกตามสาขา ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดตอสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

  ๓.๑ เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๓.๒ ดำเนนิการสรรหาเพือ่บรรจแุละแตงตัง้บคุคล เปนขาราชการครแูละบคุลากรทางศกึษา 

พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว ตามเกณฑที ่ ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคลองกับ 

แผนอัตรากำลังที่สถานศึกษากำหนด ตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๓.๓ ดำเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาตำแหนงตาง ๆ  

ตามความตองการของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๓.๔ แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  

ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราวทราบเปนลายลักษณอักษร  

  ๓.๕ ดำ เนิ นการทดลองปฏิบั ติ หน าที่ ร าชการสำหรับบุ คลากรทางศึ กษาหรื อ 

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสำหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตำแหนง “ครูผูชวย”  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  ๓.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหนงครูผูชวยเปนระยะ ๆ ทุกสามเดือน  

ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแตละครั้งใหประธานกรรมการแจงผลการประเมิน 

ใหครูผูชวยและผูมีอำนาจตามมาตร ๕๓ ทราบ และในสวนของพนักงานราชการ และลูกจางตองจัดใหมี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน  

  ๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

แลวแตกรณีตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ๓.๘ ดำเนินการแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

ตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เฉพาะกิจของสถานศึกษา 

รูปแบบนิติบุคคล 
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 ๔. การเปลีย่นตำแหนงใหสงูขึน้ การยายขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

  ๔.๑ การเปลี่ยนตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจำเปนในการขอเปลี่ยนตำแหนงกรณีสมัครใจ 

กรณีเพื่อประโยชนของทางราชการ และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอผูบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  ๔.๒ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

     ๔.๒.๑ การยายผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาในหนวยงานการศึกษา

ที่เรียกชื่ออยางอื่นผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจำเปนในการขอยายไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี 

     ๔.๒.๒ การยายขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

       ๑)  รวบรวมรายชื่อและขอมูลรายชื่อและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค

จะขอยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจะขอยาย

ไปปฏิบัติงาน 

       ๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอยายปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

          ๒.๑) ในกรณีที่ เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ใหเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.  

วิสามัญเฉพาะกิจของสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล  

          ๒.๒) ในกรณีใหความเห็นวาไมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทีป่ระสงคจะขอยายทราบ  

       ๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอยายปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

         ๓.๑) ในกรณีที่ เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ใหเสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

          ๓.๒) ในกรณีใหความเห็นวาไมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทีป่ระสงคจะขอยายทราบ 
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        ๔)  สั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แลวแตกรณีตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนด 

  ๔.๓ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา 

     ๔.๓.๑ การยายผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาในหนวยงานการศึกษา 

ที่ เรียกชื่ออยางอื่น ผูบริหารสถานศึกษา เสนอความประสงคและเหตุผลความจำเปนในการขอยาย  

ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี 

    ๔.๓.๒ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        ๑)  รวบรวมรายชื่อและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน 

        ๒)  สถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยายมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 

          ๒.๑) ในกรณีที่ เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใหเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.  

วิสามัญเฉพาะกิจของสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 

         ๒.๒) ในกรณีที่เห็นวาไมสมควรรับยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหเสนอเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประสงคจะขอยายทราบ 

        ๓)  สั่งยายและสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แลวแตกรณีตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนด 

 ๕. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

  ๕.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ 

    ๑)  ประกาศเกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ 

ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

    ๒)  แตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนระดบัสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ

และวิธีการที่กฎหมายกำหนดใหฐานะผูบังคับบัญชา 

     ๓)  รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอำนาจในการประเมินและใหความเห็น 

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ ๒ พิจารณา 

     ๔)  แจงคำสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในฐานะผูบังคับบัญชาทราบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 

     ๕)  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในฐานะ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
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  ๕.๒ การ เลื่ อนขั้ น เ งิ น เดื อนกรณีพิ เ ศษ กรณี ถึ ง แก ความตายอัน เนื่ อ งมาจาก 

การปฏิบัติหนาที่ราชการ 

     ๑)  เสนอเรื่องพรอมทั้งขอเท็จจริงและความเห็นที่เปนขอยุติและรายละเอียดตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     ๒)  ดำเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัวผูถึงแกกรรมอันเนื่องมาจาก 

การปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม 

 ๖. การลาทุกประเภท 

  ๖.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑและวิธีการของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่ 

กฎหมายกำหนด 

  ๖.๒ เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตอใหสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อทราบแลวแตกรณี 

 ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

   ๗.๑ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  ๗.๒ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ ๑ 

   ๗.๓ นำผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

  ๗.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองขอ 

ไดรับทราบ 

 ๘. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  ๘.๑ การทำผิดวินัยไมรายแรง 

     ๑)  กรณมีคีวามผดิวนิยัไมรายแรง ใหแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนการกระทำผดิวนิยั

ไมรายแรงในฐานะผูบังคับบัญชา 

    ๒)  พจิารณาลงโทษวนิยั หากปรากฏผลการสอบสวนวาผูใตบงัคบับญัชากระทำผดิวนิยั

ไมรายแรงตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด 

    ๓)  รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแลวแตกรณี ภายในระยะเวลา 

ที่กำหนด 
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  ๘.๒ การทำผิดวินัยอยางรายแรง 

    ๑)  ดำเนนิการสบืสวนขอเทจ็จรงิเบือ้งตนในกรณทีีม่มีลูทีค่วรกลาวหาวากระทำผดิวนิยั

อยางรายแรงไมชัดเจน  

    ๒)  กรณีมีมูลกระทำผิดวินัยอยางรายแรงของครูผูชวยและครูที่ไมมีวิทยฐานะ 

ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงในฐานะผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

หรือรายงานตอผูมีอำนาจแลวแตกรณี 

    ๓)  ประสานกบัหนวยงานการศกึษาอืน่และกรรมการสอบสวนกรณมีกีารกระทำผดิวนิยั

รวมกัน 

    ๔)  พิจารณาสถานโทษหรือสั่ งลงโทษตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนด 

กรณีความผิดวินัยไมรายแรง 

    ๕)  รายงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา กรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงของครูผูชวยและครูที่ยังไมมีวิทยฐานะเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.  

เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

 ๙. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

  เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำความผิดวินัยอยางรายแรงและมีเหตุ 

สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด  

ในกรณีตำแหนงครูผูชวยและตำแหนงครูที่ยังไมมีวิทยฐานะ 

 ๑๐. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  เสนอรายงานการลงโทษทางวินัยและการลงโทษใหดำเนินการแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 ๑๑. การอุทธรณและการรองทุกข  

  ๑๑.๑  การอุทธรณ 

      รับเรื่องอุทธรณคำสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา แลวเสนอไปยังผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา 

  ๑๑.๒  การรองทุกข 

      รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

แลวเสนอไปยังผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสนอเรื่องรองทุกขผานหัวหนาสถานศึกษา 
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 ๑๒. การออกจากราชการ 

   ๑๒.๑  อนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในฐานะผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือรับเรื่องการลาออก 

จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา 

แลวแตกรณี 

  ๑๒.๒  สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอำนาจ

สั่งบรรจุและแตงตั้งหรือเสนอให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแลวแตกรณี 

 ๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  

  ๑๓.๑  จัดทำขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

  ๑๓.๒  ดำเนินการในสวนที่ เกี่ยวของกับการเกษียณอายุราชการของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางในสถานศึกษา 

  ๑๓.๓  รับเรื่องการแกไขวัน เดือน ปเกิด แลวเสนอใหผูมีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 

 ๑๔. การจัดทำบัญชี รายชื่ อและใหความเห็น เกี่ ยวกับการ เสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

  ๑๔.๑  ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและลูกจางประจำในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผูมีอำนาจตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

  ๑๔.๒  จัดทำทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและลูกจางประจำในสังกัด 

 ๑๕. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ๑๕.๑  สำรวจและรวบรวมขอมูลการขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

  ๑๕.๒  ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงทำความเขาใจหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

  ๑๕.๓  รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏบิตัหินาที่

ของผูเสนอขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเพื่อดำเนินการตอไป 

 ๑๖. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

  ๑๖.๑  สงเสริมการพัฒนาตนเอง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ 

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

  ๑๖.๒  สรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกยอง

เชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอื่น 

ตามความเหมาะสม  
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 ๑๗. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๑๗.๑  ดำเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติ  

ตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา 

   ๑๗.๒  ควบคุมดูแล และสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการ

ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 ๑๘. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑๘.๑  เปนตวัอยางทีด่แีกขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

  ๑๘.๒  เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 

  ๑๘.๓  ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัย 

 ๑๙. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ใหดำเนินการตอไป 

 ๒๐. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

  ๒๐.๑  วิเคราะหความจำเปนและความตองการในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  ๒๐.๒  จดัทำแผนพฒันาขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

   ๒๐.๓  ดำเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามแผน 

ที่กำหนด 

  ๒๐.๔  สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 

ในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๒๐.๕  ประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนำผล 

การประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอไป 

 ๒๑. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงานบุคคล 

  ๒๑.๑  กำหนดรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงานบุคคล 

  ๒๑.๒  พัฒนารูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงานบุคคล 

  ๒๑.๓  ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 

 


