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ค าน า 

 
 คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสวนศรีวิทยาฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัดการศึกษาแก่ 
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายโดยจัดท าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนว
ทางการ กระจายอ านาจสู่สถานศึกษาของสพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับ
ภาระงาน ท่ีกลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษาและ
ให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวงั ว่าภาระงานท่ีปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เปูาหมายและวิสัยทัศน์ท่ี
ก าหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงาน
บุคคล 
 คู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน (พรรณนางาน : Job descriptions) ตาม
กรอบงานท่ีบรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน วธิีปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
คณะท างานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ 
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ประวงติโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  
ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี  280  ถนนหลังสวน ต าบลหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์  86110  
มีเนื้อที ่35 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา ตามหลักฐานของทางราชการระบุว่าก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 โดยอาศัย
โรงธรรมของวัดโตนดเป็นสถานท่ีเรียน ใช้ช่ือในระยะเริ่มก่อตั้งว่า " โรงเรียนอุดมวิทยากร " ต่อมาได้ย้าย
จากวัดโตนดมาต้ังอยู่ในสถานท่ีปัจจุบันและเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนหลังสวน  "สวนศรีวิทยา"ภายหลังได้รับ
โอนโรงเรียนสตรีหลังสวนมารวมเข้าด้วยกันโดยจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปล่ียนช่ือใหม่ว่า "โรงเรียน
สวนศรีวิทยา" ตราบเท่าทุกวันนี้ 

ปี พ.ศ. 2442 ท่านเจ้าคุณธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) สร้างโรงทิมเพื่อใช้
ประกอบพิธีท าบุญอัฐิพระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (ยัง) อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนดและเจ้าคณะ
จังหวัดหลังสวน มีลักษณะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่มีระเบียงลดหล่ันกันหลายช้ัน ขนาดกว้างประมาณ 10 
วา ยาวประมาณ 10 วา หลังจากเสร็จพิธีท าบุญอัฐิแล้ว ได้ใช้ให้จัดต้ังโรงเรียนและได้เปิดท าการสอน โดย
ให้ช่ือว่า “อุดมวิทยากร” เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมูลถึงช้ันประถมปีท่ี ๓ เป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนในสมัย
นั้นมีท้ังพระ สามเณร และคฤหัสถ ์อายุประมาณ ๑๕ – ๒๕ ปีและมักจะเป็นผู้ท่ีรู้หนังสือมาแล้ว  

ปี พ.ศ. 2456  ได้เปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถมปีท่ี 1 - 3 และช้ันมัธยมปีท่ี 1 - 3 โดยจัดให้นักเรียน
ช้ันประถมปีท่ี 1 - 3 เรียนท่ีศาลาเล็กด้านในหลังวัด และช้ันมัธยมปีท่ี 1 - 3 เรียนท่ีศาลาใหญ่ด้านนอก
หน้าวัด และได้จัดซื้อบ้านสองช้ันตรงข้ามกับวัดโตนดให้นักเรียนหญิงใช้เป็นตึกเรียนและเรียกกันติดปาก
ว่าโรงเรียนหญงิ โดยโรงเรียนอุดมวิทยากรได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างอุดมวิทยากรสอนนักเรยีน
ชาย และโรงเรียนอุดมวิทยากรอนุกูลสตรี (โรงเรียนหญิง) สอนนักเรียนหญิง โดยท่ีโรงเรียนท้ังสองต้ังอยู่
คนละฟากของถนน 

ปี พ.ศ. 2460 เปิดสอนช้ันประถมปีท่ี 1 - 5 และช้ันมัธยมปีท่ี 1 - 5  

ปี พ.ศ. 2475 ย้ายจากวัดโตนดมาอยู่ในสถานท่ีปัจุบันเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนหลังสวน“สวน

ศรีวิทยา”  
ปี พ.ศ. 2509 ได้รับโอน โรงเรียนสตรีหลังสวน มารวมจัดเป็นสหศึกษา  
ปี พ.ศ. 2514 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น โรงเรียนสวนศรีวิทยา ตราบเท่าปัจจุบัน  
ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับบริจาคอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (อาคารศรี

สุบัติ ) ราคา 6.5 ล้านบาท จากตระกูล “ศรีสุบัติ”  
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ปี พ.ศ. 2542 คณะศิษย์เก่าร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนศรีวิทยา ชุมชนชาวหลังสวนครู
และบุคลากรโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง  "100 ปี สวนศรี" เพื่อหารายได้มาพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน จัดท าระบบ Internet, CD-ROM และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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สงญลงกษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 
ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 

“รูปคบเพลิงสอดอยู่ในกงจักร.” 
 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระธรรมารามคณีสุปรีชา สังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) 
 
ค าขวงญของโรงเรียน น้ าใจงาม  ความรู้ดี  กีฬาเด่น 
 
ปรงชญาของโรงเรียน สุ จิ ปุ ลิ 
 
สีประจ าโรงเรียน เขียว – เหลือง 
  สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

           สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
ธงประจ าโรงเรียน พื้นธงเป็นสีเขียว – เหลือง  
 มีสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนอยู่ตรงกลาง 
 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกราชพฤกษ์ 
  
องกษรย่อ ส.ศ. 
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วิสงยทงศน์ / พงนธกิจ / เป้าประสงค ์

โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

 
วิสงยทงศน์ (Vision) 

ภายในป ีพ.ศ.2564โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน  ของความเป็น
ไทย สู่ความเป็นพลโลก 
 
พงนธกิจ (Mission) 

พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตาม
สมรรถนะ  และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ (Corporate Objective/Goal) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีศักยภาพในการแข่งขัน 
2. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เห็นคุณค่า  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
6. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา 
7. ผู้รับบริการพึงพอใจ 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มงานบุคคล 

งานวางแผนอัตราก าลัง 

งานการมาปฏิบัติราชการและการลา 

งานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน 

งานการจัดท าทะเบียนประวัติและการของานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 

งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

งานวินัยและการรักษาวินัย 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานสารบรรณ 

งานส านักงานและเลขานุการ 

รองผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารกลุ่มงานบุคคล คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

แผนผงงการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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พงนธกิจ / อาระหน้าท่ี / กลุ่มบริหารงานคคล 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

 
การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
วงตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ รับผิดชอบให้

เกิดผล ส าเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
พงนธกิจ / อาระหน้าที่ 
1. การวางแผนอัตราก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง 
 1.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังคน 
  1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
  1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.2 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
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  1.2.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ ขอก าหนด
ต าแหน่ง 
  1.2.2 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอก าหนดต าแหน่ง 
  1.2.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง /ขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอก าหนดต าแหน่งไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
  1.2.4 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 2.1 การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นไปตามข้อก าหนด และวิธีการของ อ.ก.ค เขต
พื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
 2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
  2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
  2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.3 การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3.1 เสนอค าร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
  2.3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ จัดท า
ทะเบียนประวัติต่อไป 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 3.1 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1.1 การเล่ือนเงินเดือนปกติ และกรณีพิเศษ 
   3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
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   3.1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการครูแล บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาต้องช้ีแจงให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
   3.1.1.3 รายงาน การส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป 
 3.2 งานทะเบียนประวัต ิ
  3.2.1 สถานศึกษารวบรวมส าเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา บันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียนประวัติ 
 3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3.4.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอของพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3.4.2 ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูแล บุคลากร
ทางการศึกษา 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
 4.1 ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ 
 5.1 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูในทุกด้าน 
 5.2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. งานพัฒนาบุคลากร 
 6.1 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม การศึกษาต่อการศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการ
จัดท าาสถิตข้อมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 
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ขอบขา่ยงานของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.2 วางแผนการท างานในการจัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุงานสารบรรณงานการเงิน
ครุภัณฑ์ ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการ พร้อมท้ังแก้ไขเสนอต่อฝุายประกันคุณภาพ 
โรงเรียน 
 1.5 ปฏิบัติตามนโยบายท่ีฝุายบริหารมอบหมาย 
 
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
 2.1 ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.2 ร่วมก ากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.3 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครอง
และครู 
 2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.5 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.1 ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 3.2 จัดส านักงานให้เป็นศูนย์บริหารงานบุคคลบริการครู 
 3.3 ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.4 จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
 3.5 ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.6 ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.7 ใหค้ าปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
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 3.8 ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติ
แผนประจ าปี 
 3.9 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. งานธุรการ 
 4.1 รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรกา 
 4.2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
 4.3 การส่งหนังสือราชการตามก าหนด 
 4.4 การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บ
และท าลายหนังสือและสรุปข้อมูลการรับ-ส่งหนังสือราชการในแต่ละปี 
 4.5 ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน 
 4.6 จัดท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 
 4.7 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. งานบุคลากร 
 5.1 ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน 
 5.2 จัดท าสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
 5.3 จัดท าการขอเครื่องราชของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
 5.4 ให้บริการและอ านวยความสะดวกภายในงานบุคลากร 
 5.5 รับผิดชอบการเงินภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.6 งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบงติงานในต าแหน่งและหน้าท่ีความรงบผิดชอบ 
 
1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
 หน้าท่ีท่ัวไป 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคลติ การ
บริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลทาหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งดูแลความประพฤติของ
บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลให้อยู่ในกรอบอันดีงาม 
 ความรับผิดชอบงาน 
  1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. ท่ีปรึกษาของคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและน าเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน เพื่อแต่งต้ัง 
  5. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน 
  6. ควบคุมการจัดท าสถิติข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
  7. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
  8. วางแผน / งาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  9. ก าหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารนของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  10. นิเทศงานแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
  11. ควบคุม ดูแล ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริการบุคคลงแนวทางการพร้อม
ท้ั แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพฒันากลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 
  12. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในกรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนไปติดต่อ
ราชการภ โรงเรียนไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
  13. ควบคุม ตรวจสอบการจัดท าเอกสารเผยแพร่การแบ่งสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
การจัดท า คู่มือหรือเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
  14. ด าเนินการตามนโยบายท่ีประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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  15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  16. รับผิดชอบกับติดตามงานส านักงานบริหารงานบุคคล 
  17. รับผิดชอบก ากับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  18. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2. รองผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดขอบ ดังนี้ 
  1. เป็นหัวหน้างานบุคลากร/งานธุรการ 
  2. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  3. ควบคุม ดูแล ติดตามงานดังนี ้
   3.1 เขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   3.2 รับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติราชการครู / ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว 
   3.3. จัดท าสถิติการลาของข้าราชการครู / ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างช่ัวคราว 
   3.4. ท าทะเบียนประวัติครู-ลูกจ้างประจ า 
   3.5. รับผิดชอบการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย การออกจากราชการ 
   3.6. รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ การ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือท่ีมีถึง
สถานศึกษา รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและท าลายหนังสือ 
  4. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน 
  2. พิจารณางานหรือโครงการท่ีงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีขอจัดท า 
  3. ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมท่ีได้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบติัการ ของโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
  2. ใหค้ าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย เพื่อให้เจ้าของโครงการ / กิจกรรมน าผลไป
พัฒนา ต่อไป 
  3. เป็นผู้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู 
  4. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น ส่งเสริมการเปล่ียนต าแหน่งสายงานในหน้าท่ีให้สูงขึ้น 
  5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. งานทะเบียนประวัติและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน งาน
ทะเบียนประวัติ 
   1.1 การจัดท าและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
    1.1.1 โรงเรียนจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการและบุครูลากรทางการศึกษาจ านวน
2 ฉบับ 
    1.1.2  โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จ านวน1 ฉบับ 
    1.1.3 เปล่ียนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
   1.2 การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตาม
แนวทาง การปฏิบัติ 
    1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์จะข้อแก้วัน
เดือนปีเกิดยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้นประกอบด้วย สูติบัตร
ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา 
    1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
    1.2.3 น าเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
    1.2.4 ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัต ิ
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    1.2.5 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี ้
   2.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   2.2 ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
   2.3 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิดิ
เรกคุณาภรณ์และผู้คืนเรื่องราชการอิสริยาภรณ์ 
   2.4 จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
  3. การท าบัตรข้าราชการมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   3.1 ผู้ขอมบีัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆโดยมีหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
   3.3 น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุม
ทะเบียนประวัติไว ้
   3.4 ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงผู้ขอมีบัตร 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
  2. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและคณะกรรมการ
พิจารณาความ ดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  3. รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
  4. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบคุลากรท่ีใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 
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  5. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ 
  6. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  7. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   7.1 การเล่ือนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
    7.1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
    7.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ 
เล่ือนเงินเดือน 
    7.1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชกาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียน ต้องช้ีแจงเหตุผล ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
    7.1.4 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เล่ือนเงินเดือน 
    7.1.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่ส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ต้องช้ีแจงเหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
    7.1.6 กรณีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
    7.1.7 รายกงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
   7.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตาม
แนวทาง การปฏิบัติดังนี้ 
    7.2.1 แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
ราชการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการขอเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
    7.2.2 ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ 
    7.2.3 รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 



16 
 

   7.3 การเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยตามแนว
ทางการ ปฏิบัติดังนี้ 
    7.3.1 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรมฯลฯ 
    7.3.2 ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
    7.3.3 ส่ังเล่ือนเงินเดือนส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    7.3.4 รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
7. งานวางแผนจัดสรรอัตราก าลัง  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคนตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ 
โรงเรียน 
    1.1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    1.1.3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษา 
    1.1.4 น าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
   1.2 การก าหนดต าแหน่งตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    1.2.1 สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.2.2 น าแผนอัตราก าลังมากหนดตา าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของโรงเรียนเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
   1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูตามแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ 
    1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลง เงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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    1.3.2 ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าาแหน่ง/ขอก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด ส่งค าขอปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่ง/ เพื่อเล่ือนวิทยฐานะทางการศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
  2. หน้าท่ีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
   2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทาง
การศึกษา ในสถานศึกษากรณีท่ีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 
    2.1.1 การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ 
พิเศษในต าแหน่งครู ผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และ วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
    2.1.2 การบรรจุแต่งต้ังผู้ช านาญหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง 
     1. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
และขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 
     2. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งต้ังใน
ต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
    2.2.1 กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
    2.2.2 กรณีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.1
สถานศึกษา สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้
ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.3 การแต่งต้ังย้ายโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
เขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
     1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการ 
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
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     2. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายมาจาก 
สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นสาหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
     3. รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดทะเบียนประวัติต่อไป 
    2.3.2 การโอนหรือเปล่ียนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแนว
ทางการปฏิบัติ (ม.58) ดังนี้ 
     1. เสนอค าร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่ไปยังเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
     2. บรรจุแต่งต้ังตามเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
  3. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ออกจาก
ราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) และลาออกจากพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือ ข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ม.67) ตามแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 
   3.1 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ
ภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปีให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  
   3.2 กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(ม.66) ให้ยื่นเรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน180วันับแต่พื้นจากการรับราชการทหารให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
   3.3 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา (ม.67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ท่ีต้องการจะรับราชการเสนอเงื่อนไขไป
ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 
ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
  4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในต าแหน่งตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
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   4.1  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวย 
การส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้า
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ี มีความเหมาะสมให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ัง
ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (ม.54) แห่งกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
   4.2 กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารง 
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการในต าแหน่ง (มาตรา 58 แห่งกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 
  5. น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  6. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
  7. ด าเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และโรงเรียนก าหนด 
  8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
8. งานส านักงานและเลขานุการ  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. เป็นหัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2. ท าหน้าท่ีเป็นแผนงานเขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
  3. ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. ศึกษาวิเคราะห์แผนงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  5. ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติ
แผนประจ าปี 
  7. บันทึก/จัดพิมพ์การประชุมประจ าเดือนของบุคลากรโรงเรียน จัดท าวาระการประชุม
ประจ าเดือน เป็นเลขานุการการประชุมในกรณีต่างๆ 
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  8. ส ารวจ จัดซื้อจัดหา เก็บและเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานของกลุ่มงานสารสนเทศ ธุรการพัสดุ-ครุภัณฑ์การเงินและประชาสัมพันธ์ของฝุายบริหารบุคคล 
  9. วางแผน จัดท า พัฒนา ห้องส านักงานให้มีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถน าเสนอให้
ผู้เกี่ยวขอ้ง หรือสนใจเข้าใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน 
  10. ดูแล พัฒนาห้องส านักงาน ให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้ 
  11. ติดต่อประสานงานกับทุกงานในฝุายและฝุายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  12. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในฝุายบริหารบุคคลไว้บริการอย่าง
เพียงพอ 
  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
9. งานสารบรรณ  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ร่าง โต้ตอบ รับ-ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน 
  2. ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานให้ เหมาะสม 
  3. ควบคุมการรับ- ส่ง หนังสือของโรงเรียน MyOffice ของโรงเรียน 
  4. ลงทะเบียนหนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน 
  5. ลงเลขท่ีหนังสือออก ในระบบ MyOffice ของโรงเรียน 
  6. เสนอหนังสือในระบบ My Office ของโรงเรียน ตามล าดับข้ันตอน เพื่อให้ผู้อ านวยการ
พิจารณาส่ังการ 
  7. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
  8. ด าเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
  9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
10. งานวินัยและการรักษาวนิัย  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียนในกรณีต่อไปนี้ 
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   1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
    1.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวนเพื่อให้
ได้ ข้อเท็จจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
    1.1.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่าไม กระท าผิดวินัยหรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามท่ี 
คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
    1.1.3 รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 11 
   1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
    1.2.1 ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    1.2.2 ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาลงโทษ 
    1.2.3 ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
    1.2.4 รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1.3 การอุทธรณ์  แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์ 
    1.3.1 การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรงให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ก าหนด 
    1.3.2 กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรงให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษา
ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.
ศ. ก าหนด 
   1.4  การร้องทุกข์  แนวปฏิบัติการร้องทุกข์ 
    1.4.1 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้
ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 
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    1.4.2 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจเนื่องมาจากการกระท าาของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
  2. แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย 
   2.1 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบ'ดีต่อย่างทีผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2.2 ด าเนินการให้ความรู้ฝึการสร้างขวัญและกอบม าลังใจการจูงใจฯลฯ 
   2.3 หมั่นสังเกตตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ปูองกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
กระท าผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
  3. แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ 
   3.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูครูผู้ช่วย
และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
   3.2 รายงานการอนญุาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4. แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที'ราชการหรือไม่ผ่านการ
เตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
   4.1 ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
หรือรับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎของ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   4.2  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้'และความรับผิดชอบที'กาหนดไว้ใน 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   4.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชก 
หรือเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
   4.4 รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
  5. แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
   5.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
   5.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ หากภายหลังปรากฏหว่าขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครุและ บุคลากรทางการศึกษา 
   5.3 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
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   6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีท่ีครู 
ครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ 
สอบสวนหรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา(เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความ 
ผิดลหโุทษ 
   6.2 รายงานการส่ังพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  7. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี ้
   7.1 กรณีเจ็บปุวยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ าเสมอ 
    7.1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปุวย 
    7.1.2 ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถ
ปฏิบติัราชการได้ 
    7.1.3 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   7.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
    7.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สมัคร ใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
    1.2 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นการศึกษา 
   7.3 กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30 (1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30(5) 
(7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง (ม.30(8)) หรือกรณีเป็น
บุคคลล้มละลาย (ม.30 (9)) 
    7.3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
คุณสมบัติในมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    7.3.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจาก
ราชการ 
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    7.3.3 รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   7.4 กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไปกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมในในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (ม.30(3)) 
    7.4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร 
สงสัยว่าครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไป (มาตรา3, (3)) 
    7.4.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
    7.4.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตาม
มาตรา 30 (3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการ 
   7.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามาบอกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม 
    7.5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนครูผู้ช่วยและ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันหน้าที' ี่จะ
ปฏิบติัราชการบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
    7.5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครู ครูผู้ช่วย
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือเป็นผู้
ประพฤติตนไม่ เหมาะสม ให้ส่ังยุติเรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน และผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็น
ว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมส่งเรื่องไปยงัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
    7.5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
   7.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
    7.6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงกรณี
มีเหตุสงสัยอย่างยิ่งว่า ครู ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้มีการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่
การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่อทาง ราชการอย่างร้ายแรง 
    7.6.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
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    7.6.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน 
หรือมัวหมองกรณีถูกสอบสวนข้างต้นให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ 
บ านาญเหตุทดแทน 
   7.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    7.7.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ 
ทดแทน เมื่อปรากฏว่า ครู ครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้รับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาลหรือ
รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    7.7.2 รายงานผลการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการ
แต่งกายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวนิัยท้ัง
ด าเนินการ แก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
  9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
11. งานพัฒนาบุคลากร  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
  2. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
  3. วางแผน ส่งเสริม จัดท าโครการการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การ
ฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง การศึกษาต่อเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และจัดท าสถิติการอบรมพัฒนาของบุคลากร 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
12. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาส
พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  2. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง 
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  3. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง ศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
  4. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระ
งาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากร
ในโรงเรียน 
  5. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอม/ีต่ออาย ุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  6. วางแผนด าเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเด่นลูกจ้างดีเด่นประเภทสาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ 
  7. ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพ 
  8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญ ในพระราชบัญญัติภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ปีละครั้ง 
  9. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน 
  10. ประสานสิทธิหน้าท่ีของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน 
  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
13. งานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ  
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียน 
  2. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นโครงการส าหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในโรงเรียน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
  4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
  5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจในวันครบรอบวันเกิดครู บุคลากรย้ายเข้า-ย้ายออก/
เกษียณการ ได้รับการเล่ือนต าแหน่งส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น/ได้รับวิทยฐานะเพิ่ม ด าเนินการสร้างขวัญ
ก าลังใจ แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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14. งานการมาปฏิบัติราชการและการลา 
 ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึก 
เวลาปฏิบัติราชการ 
  3. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างช่ัวคราว ทุกวัน และรวบรวม น าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา 
  4. สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ช่ัวคราว และรายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน 
  5. จัดท าแบบฟอร์มการลา 
  6. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  7. รายงานสรุปวันลาประจ าปีงบประมาณต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8. จัดท าท าเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
  9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 


