
 
 

 

 

 

คู่มือการบริหารงาน 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
(นางสาววาสนา  ปานพรม) 

 

หัวหน้าฝุายวิชาการระดับประถมศึกษา (ช้ัน ป.4 - 6 ) 

(นายธวัชชัย  สุเหร็น) 

หัวหน้าฝุายวิชาการระดับช่วงช้ันอนุบาล  

(นางสาวสมสวย  บุญโชติ) 

หัวหน้าฝุายวิชาการระดับประถมศึกษา (ช้ัน ป.1 - 3) 

 (นางสาววาสนา  ปานพรม) 

การวางแผนอัตราก าลัง    

 (นางลาวันดี  บัวบาน) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน    

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 

การจัดสรรอัตราก าลัง 

(นางลาวันดี  บัวบาน) 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
(นางลาวันดี  บัวบาน) 

 

การเปลี่ยน/ การย้าย 

(นางลาวันดี  บัวบาน) 

การลาทุกประเภท   

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 

การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

(นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 

การส่ังพัก/ออกจากราชการไวกอน 
    (นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 

                                                      

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(นางสาววาสนา  ปานพรม) 

 

การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ      
(นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 

 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
(นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 

การออกจากราชการ   

(นางสาวจุฑาภรณ์  เช้ือเพ็ชร) 

จัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัต ิ  

(นางสาวอุใหม่  สัญกูล) 
ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 
 

ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ   
(นางสาววาสนา  ปานพรม) 
  

ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
(นางสาววาสนา  ปานพรม) 

แผนภูมิแสดงทิศทางการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

(นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร) 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
(นางสาวอุใหม่  สัญกูล) 

 

การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 
การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 
การด าเนินการที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎมาย

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 



 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารงานบุคคล 

             

ความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น มีมาตรฐานและสอดคลองกับทิศทาง การพัฒนาการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาก าหนดให้ยึดหลัก 
การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และให้กระจายอ านาจไปสูเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมี
บทบัญญัติให้เป็นไปตามหลักการที่ก าหนด โดยบัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการแบ่งบริหารราชการเป็นส่วนกลาง
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล และยังก าหนดให้
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะที่เป็นสถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเปูาหมายให้สถานศึกษามี
ความคลองตัวและมีอิสระ ในด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และบริหารทั่วไป จากบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษา ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่ไดตามขอบเขตที่ก าหนดไว นอกจากนี้ ยังไดมีการออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจทางการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ปลัด กระทรวง
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษา 
ในแต่ละด้านไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษา ในอ านาจ
หน้าที่ของตนแล้วแตก่รณี  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามกฎหมายการศึกษาจากหลาย
หน่วยงาน พบว่า สถานศึกษาต่าง ๆ ยังไมประสบผลส าเร็จในการเป็นสถานศึกษานิติบุคคลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติมเป็นกฎหมายหลัก ท าให้
สถานศึกษามีข้อจ ากัดด้านการบริหารงานบุคคลส่งผลต่อการบริหารจัดการ เป็นเหตุให้ไมมีความคลองตัว 



 

และเกิดความล่าช้าไมสามารถแกไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลไดตามเจตนารมณ์การเป็นนิติบุคคลของ
สถานศึกษา  ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการในรูปแบบของสถานศึกษานิติบุคคล ไดอย่างสมบูรณ
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีหลักการ และแนวคิด ขอบข่าย/
ภารกิจ ดังนี้ 
 
แนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคล 
1. ยึดหลักความต้องการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑท์ี่ก าหนด   
2. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามนโยบาย กฎหมาย และ
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด   
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  2. เพ่ือ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้ เกิดผลส าเร็จ
ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 4. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู  เกียรติมีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนเป็นส าคัญ 5. เพ่ือเป็นการ
วางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝุายบริหารงานบุคคล 
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารวิชาการ 
1.  การวางแผนอัตราก าลัง    
2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    
4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
5.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน    
6.  การลาทุกประเภท   
7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ   
9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไวกอน 
10.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ   
11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12.  การออกจากราชการ   
13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ    
17.  การจดัท าบญัชีรายชื่อและให้ความเห็นเกีย่วกบัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์   
15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ   



 

17.  กาส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ    
18.  การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา    
20. การพัฒนาข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎมายว่าด้วยการนั้น 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ และเปูาหมายที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
2. พันธกิจ 
 2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.2 จัดการศึกษาแก่นักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ า  ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 2.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี 

3. เป้าประสงค์ 
 3.1 โรงเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
 3.2 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามรถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 3.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

4. ค่านิยมองค์การ 
 SHOWING THE RESULT OF TOO MUCH RTRONG JUSTICE 
 ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง 



 

5. กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์และส่งเสริมการมีสว่นรว่มในการศึกษา 

 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการคร ู
1. การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ 
ข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม มี 11 ประเภท คือ 
 1.1 การลาปุวย  
  การลาปุวย หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัว เมื่อมีอาการปุวยหลักเกณฑ์การลา  
  1) ลาปุวยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์  
  2) การลาปุวยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาต 
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได ้ 
  3) มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาปุวยปีหนึ่งได้ 60 - 120 วัน การเสนอหรือจัดส่งใบลา  
  4) ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  
  5) ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ยกเว้นในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวัน 
แรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้  
  6) กรณีปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วต้อง  
เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  
  7) การลาปุวย แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาปุวยอยู่นั้น ผู้มีอ านาจอนุญาตก็ไม่สามารถ 
เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได ้ทัง้นี้เพราะการลาปุวยเป็นเรื่องจ าเป็น 
 1.2 การลาคลอดบุตร  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุญาตได้ ลาได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงิน
วิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
 1.3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 15 วันท าการ และหากลาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ หากลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยา
คลอดบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนด รายละเอียด 
เนื่องจากเป็นประเภทการลาที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
 1.4 การลากิจส่วนตัว  
  การลากิจส่วนตัว หมายความว่า  เป็นการลาหยุดเพื่อท าธุระ เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ปุวย เป็นต้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ผอ.สพท. อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 45 วัน ปีหนึ่ง
ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วันท าการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาได ้ไม่เกิน 15 วันท าการ การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้ ดังนี้  



 

  1) การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)  
   หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอ่ืน  
   - มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้ 
  2) การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
   หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
   - ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) โดยได้รับเงินเดือนแล้ว มีสิทธิ 
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน 150 วันท าการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 
ระหว่างลา  
   - ระหว่างลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอ านาจ 
อนุญาต ก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้  
   การเสนอหรือจัดส่งใบลา  
   - ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  
   - ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้  
   - ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจ 
อนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้เมื่อหยุดไปแล้ว ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทราบทันทีในวัน 
แรกท่ีมาปฏิบัติราชการ  
   อ านาจการอนุญาตการลา  
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลาปุวย ครั้งหนึ่งไม่เกิน 60 วันท าการ ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
ท าการ นอกเหนือจากนี้ เป็นอ านาจ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   เกณฑ์การลาบ่อยครั้ง ปฏิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน 6 ครั้ง  
   เกณฑ์การมาสายเนื่อง ๆ ปฏิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน 8 ครั้ง  
   ข้อพึงระวัง  
   ลาเกิน (ลาบ่อยครั้ง) จ านวนครั้งที่ก าหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน 15 วัน และ
มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ มาท างานสายเนื่อง ๆ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ลาปุวย 
+ ลากิจส่วนตัว เกินกว่า 23 วันท าการ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1.5 การลาพักผ่อน  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ลาได้ปีละ 10 วันท าการ หากมิได้ลาหรือลาไม่ครบ ให้สะสมรวม กับ
ปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 20 วันท าการ แต่ส าหรับผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน ไม่มีสิทธิลา
พักผ่อน ในส่วนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผ่อนเกินสิทธิไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
 1.6 การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย์  
  ส าหรับผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน หากตั้งแต่เริ่มรับราชการ ผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท หรือ
ยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกิน 120 วัน โดย
ได้รับเงินเดือนระหว่างลา หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ ระหว่าง
ลาได้ไม่เกิน 60 วัน 
 
 



 

 1.7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
  ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่เมื่อครบก าหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการภายใน 
7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ให้จ่ายเงินเดือน
ต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิก จ่ายเงิน
วิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน 
 1.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
  ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันไป จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ 
ราชการ หากผู้อนุญาตเหน็สมควรใหล้าเกิน 4 ปีก็ได้ แต่รวมแลว้ต้องไม่เกิน 6 ป ีในประเทศผู้อ านวยการ สถานศึกษา 
และ ผอ.สพท. อนุญาตได้ต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน 
 1.9 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
  ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ า
กว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ รวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาตในส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงิน 
วิทยฐานะระหว่างลา 
 1.10 การลาติดตามคู่สมรส  
  ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 
ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ใน ส่วน
ของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
 1.11 การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  
 ส าหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ  
เหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตามระยะ 
เวลาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณา
อนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาที่ก าหนด
ขึ้นใหม ่
 
วินัยและการด าเนินการทางวินัย   
 วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์ 
 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและ ข้อปฏิบัติ
ตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
 โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ 
 วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้ 
  1.  ภาคทัณฑ์ 

2.  ตัดเงินเดือน 
3.  ลดขั้นเงินเดือน 
 



 

 วินัยร้ายแรง มีดังนี้ 
  4. ปลดออก 

5. ไล่ออก 
   การว่ากล่าวตักเตือนหรือการท าทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
และมีเหตุอันควรงดโทษ  การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องท าเป็นหนังสือแต่การท าทัณฑ์บนต้องท าเป็นหนังสือ
(มาตรา 100 วรรคสอง) 

โทษภาคทัณฑ์   
 ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน  โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  โทษตัดเงินเดือนและลดข้ันเงินเดือน 
 ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อย 
  โทษปลดออกและไล่ออก 
 ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น 
  การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 
 ห้ามลดโทษต่ ากว่าปลดออก  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออกการสั่งให้
ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 
 วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่  
   1.  ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  2.  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.  อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
   4.  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน่วยงาน
การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่
ราชการ 
  5. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบของ
ทางราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการหรือจะ เป็นการไม่รักษาประโยชน์
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพ่ือให้ผู้บังคับ บัญชาทบทวนค าสั่งก็ได้ และเมื่อเสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
  6. ไม่ตรงต่อเวลา  ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  7.  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชน  สังคม  ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความสามัคค ี 
ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับ หรือให้ความสะดวก ให้ความเป็น
ธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  8.  กลั่นแกล้ง  กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
  9.  กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  10.  เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ใน



 

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  11.  ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กับประชาชน
อาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝุส่งเสริมเกื้อกูล สนับสนุนบุคคล  กลุ่มบุคคลหรือพรรค
การเมืองใด 
  12.  กระท าการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
  13.  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระท าผิด
วินัย หรือละเลย หรือมพีฤติกรรมปกปูอง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต 
 วินัยร้ายแรง ได้แก่  
  1.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  2.  จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษามติครม.
หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอันเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   3.  ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  4.  ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง 
  5.  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  6.  กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี ่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อย่างร้ายแรง 
  7. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริงเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับ ความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 
  8.  กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์ อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน
หรือสิทธิประโยชน์อื่นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งโดยมิชอบ 
  9.  คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบหรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน 
หรือจ้างวาน ใช้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง 
การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
  10.  ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการ 
ไมว่่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนต าแหน่ง  
เลื่อนวิทยฐานะ  หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
  11.  เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียง
ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง การส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะ
เดียวกัน 
  12.  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือลหุโทษ หรือกระท า
การอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 



 

  13.  เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
  14.  เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
  15.  กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของตน
หรือไม ่
 
 การด าเนินการทางวินัย  
  การด าเนินการทางวินัย กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าสั่งลงโทษ ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่มีล าดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่  การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวน การพิจารณาความผิดและ
ก าหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้ง การด าเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก
การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
 หลักการด าเนินการทางวินัย  
  1. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่
แล้วผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยได้ทันที 
  2. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากค า ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวันเดือน ปี พร้อมรวบรวม
พยานหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาแล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้งกรรมการสืบสวน
หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 
  3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูลก็สั่งยุติ
เรื่องถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
หรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์  มติครม.ห้ามมิให้รับฟังเพราะจะท าให้
ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย   
 1. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการตั้งเรื่องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏ  กรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่า กระท าผิดวินัยมาตรา 98 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการ 
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก กล่าวหา
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง กรรมการสอบสวน
ข้าราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา 53 
เป็นผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 2.  การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา 98 ก าหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยาน 
หลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้เพ่ือให้ ผู้ถูกกล่าวหา   
มีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
   3. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม และเพ่ือพิจารณาว่าผู้
ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษข้อยกเว้น กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 
การอุทธรณ์  
  มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
พ.ศ.  2547 บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ.   เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.



 

ศ.ที ่ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน 
 เงื่อนไขในการอุทธรณ์   
  ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์เพ่ือ
ตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ 
 ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษต้องท าเป็นหนังสือ 
 การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง  
 การอุทธรณ์ค าสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอ านาจของ
ตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการเว้นแต่ การสั่งลงโทษตามมติให้
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
 การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  
 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้องอุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทั้งนี้การร้องทุกข์ค าสั่ง
ให้ออกจากราชการหรือค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.เช่นเดียวกัน 
 การร้องทุกข์  หมายถึง  ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าสั่งของฝุายปกครองหรือคับ
ข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค าสั่งหรือทบทวนการ
กระท าของฝุายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา 
   มาตรา122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.
2547 บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.และผู้ซึ่งตนเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือ กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์
ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรือก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เหตุที่จะร้องทุกข์ 
  (1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(2) ถูกสั่งพักราชการ 
 (3) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 (4) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
 (5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่
ในเกณฑ ์ดังนี้ 
  1. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 
บรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  2. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ ภาคทัณฑ์ 
หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ความผิดที่ท าให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไมใ่ช่ความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 5. ในครึง่ปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 6. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศต้อง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 



 

 7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
 8. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมวันลา  
ดังต่อไปนี้ 
   1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   2)  ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
   3)  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วัน
ท าการ 
   4)  ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ
จากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
   5)  ลาพักผ่อน 
   6)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   7)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    
  การฝึกอบรม  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน หรือ
การวิจัยตามหลักสูตรของการฝกึอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานตาม โครงการแลกเปลี่ยน
กับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับ
ค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 
 การดูงาน  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ ์และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงานในต่างประเทศ 
หากมีระยะเวลาเกินก าหนดให้ด าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 
  การลาศึกษาต่อ  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบัน 
การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองและหมายความ
รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 
 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ (มาตรา 107พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
ครูฯ) 
  1)  ตาย 
  2)  พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  3)  ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก 
  4)  ถูกสั่งให้ออก 
  5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  6)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
 การลาออกจากราชการ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอ านาจตาม มาตรา 53เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 



 

  กรณีผู้มีอ านาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออก
ทราบ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาที่ยับยั้ง 
  ถ้าผู้มอี านาจตามมาตรา 53 ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้การลาออก มีผลตั้งแต่
วันขอลาออก 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง
หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 
 ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  
  ข้อ 3 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  กรณีผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษร ก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ก็ได้ 
  หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจอนุญาต หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบก าหนด 30 วัน นับแต่
วันยื่นเป็นวันขอลาออก 
  ข้อ 5 ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ให้มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออก เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน ขอลาออกด้วย 
   (2) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 
ให้มีค าสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าว
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกให้สั่งยับยั้งไว้ได้
เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และสั่งยับยั้งไดเ้พียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การ
ลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาที่ยับยั้ง 
  ข้อ 6 กรณีท่ีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอ านาจ อนุญาตมิได้มี
ค าสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีค าสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบก าหนด 
เวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีหนังสือแจ้ง วันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 
   ข้อ 7 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอ หนังสือขอลาออกนั้น
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วเมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตได้รับ
หนังสือขอลาออกแล้วให้มีค าสั่งอนุญาตออกจากราชการได้ตั้งแต่ วันที่ขอลาออก 
  
 

 
 
 

 



 

ขอบข่าย/ภารกิจการด าเนินการด้านการบริหารวิชาการของสถานศึกษาและ
ขอบข่าย/ภารกิจการด าเนินการด้านการบริหารวิชาการของสถานศึกษาและ

ผู้รับผิดชอบ 

             

ขอบข่าย/ภารกิจการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามระบบ การพัฒนาการบริหารรูปแบบ
นิติบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางลาวันดี  บัวบาน 
 1.1  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     -  จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา      
  -  จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา      
  -  จ านวนลูกจ้างชั่วคราว      
  -  จ านวนพนักงานราชการ    
 1.2  วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง    
 1.3  จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา     
 1.4  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     บันทึกการประชุม 
   แผนอัตราก าลัง 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
 
2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางลาวันดี  บัวบาน 
 2.1  วางแผนด าเนินการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
 2.2 ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร 
 2.3 จัดท าประกาศรับสมัคร 
 2.4 รับสมัคร 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     บันทึกการประชุม 
   เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 



 

3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางลาวันดี  บัวบาน 
 3.1  เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเจตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 3.2  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุละแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และสอดคลองกับแผนอัตราก าลังที่สถานศึกษา
ก าหนดต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 3.3  ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาต าแหน่งต่าง ๆ ตามความต้องการของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 3.4  แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอักษร     
 3.5  ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางศึกษา หรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อย่างเข้มส าหรับผู้ไดรับการบรรจุเขารับราชการในต าแหนง“ครูผูชวย”ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    
 3.6  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกหกเดือน  ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจงผลการประเมิน ให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตาม
มาตร 53 ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการ และลูกจ้างต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
ทุก 6 เดือน     
 3.7  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนาอย่างเข้ม แลวแต่กรณีต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
 3.8  ด าเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตามอ านาจหน้าที่
กฎหมายก าหนดหรือเม่ือไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เฉพาะกิจของสถานศึกษา รูปแบบนิติบุคคล 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     บันทึกการประชุม 
   แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  คู่มือการบริหารงานบุคคล 
 
4.  การเปลี่ยนต าแหนงใหสู้งขึ้น การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางลาวันดี  บัวบาน 
 4.1  การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสนอความประสงค์ และเหตุผลความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนต าแหนงกรณีสมัครใจ กรณีเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือส่งให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    
 4.2  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา        
  4.2.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์ และเหตุผลความจ าในการขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
  4.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา         



 

  1) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลรายชื่อและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย และให้ความเห็น
เสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจ์ะขอย้ายไปปฏิบัติงาน         
  2) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา            
   2.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.2) ในกรณีให้ความเห็นว่าไมควรรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แจ้ง
เรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ          
  3) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา           
   3.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไป
ยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   3.2) ในกรณีให้ความเห็นว่าไมควรรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แจ้งเรื่อง
ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจ์ะขอย้ายทราบ 
   4) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี ตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด    
 4.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพ้ืนที่ 
  4.3.1  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี      
  4.3.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
   1) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะขอย้าย และ
ให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน          
   2)  สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์
จะขอย้ายมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา            
    2.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเรื่องไป
ยังเขตพ้ืนที่การศึกษา          
    2.2) ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เสนอเรื่อง
ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ          
   3) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี ตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
   อ่ืน ๆ 
 
 
 



 

5.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาววาสนา  ปานพรม  
 5.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ      
  1)  ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ ให้แกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน      
  2)  แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา       
  3) รวบรวมข้อมูลพรอมความเห็นของผูมีอ านาจ ในการประเมินและให้ความเห็น ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา       
  4) แจ้งค าสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ทราบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน       
  5) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แกขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในฐานะ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
 5.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติหน้าทีร่าชการ       
  1)  เสนอเรื่องพรอมข้อเท็จจริงและความเห็นทีเ่ป็นข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา       
  2)  ด าเนินการด้านสวัสดิการให้แกครอบครัวผู้ถึงแกกรรมอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติหนที่ราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดตามความเหมาะสม 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน 
   อ่ืน ๆ 
 
6. การลาทุกประเภท 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาววาสนา  ปานพรม  
 6.1  อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายก าหนด     
 6.2  เสนอเรื่องการอนุญาตให้ขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาต่อ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือเพ่ือทราบแลวแต่กรณี 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
  บันทึกการลา 
   อ่ืน ๆ 
 
 
 



 

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน      
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาววาสนา  ปานพรม  
 7.1  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    
 7.2  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1 
 7.3  น าผลการประเมินไปใช้ประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา    
 7.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารองขอไดรับทราบ 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
  รายงานการประเมินตนเอง(รายบุคคล) 
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ค าสั่งแต่งตั้ง 
   อ่ืน ๆ 
 
8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ    
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร 
 8.1  การท าผิดวินัยไมร้ายแรง       
 1) กรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยไมร้ายแรงในฐานะ
บังคับบัญชา      
 2) พิจารณาลงโทษวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่า ผู้ใต้บังคบับัญชากระท าผิดวินัยไมรายแรงตาม
อ านาจที่กฎหมายก าหนด      
 3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 8.2  การท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
  1) ด าเนินการสืบสวนข้อเทจ็จรงิ เบื้องตน้ ในกรณีที่มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ไมชัดเจน       
  2) กรณีมีมูลกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ไมมีวิทยฐานะ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในฐานะมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่
กรณี      
  3) ประสานกบัหน่วยงานการศึกษาอ่ืน และกรรมการสอบสวน กรณมีีการกระท าผิดวินัยร่วมกัน      
  4) พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอ านาจหนาที่ที่กฎหมายก าหนด กรณีความผิดวินัยไมร้ายแรง   
  5) รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงของครผูู้ช่วยและครูที่ยังไมมีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

  



 

หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
  รายงานการประเมินตนเอง(รายบุคคล) 
  มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   อ่ืน ๆ 
 
9.  การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่อน 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร 
  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีเหตุสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไวก่อนใหด้ าเนินการภายในขอบเขตอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด  ในกรณีต าแหน่ง
ครผูู้ช่วยและต าแหน่งครทูี่ยังไมมีวิทยฐานะ 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
  ค าสั่ง 
 
10.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร 
 เสนอรายงานการลงโทษทางวินัยและการลงโทษให้ด าเนินการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
   อ่ืน ๆ 
 
11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร 
 11.1 การอุทธรณ์ 
  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอ
ไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนด เพ่ือพิจารณาในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่อง
อุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 
 
 
 
 



 

 11.2  การร้องทุกข์ 
  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายก าหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ ผ่าน
หัวหน้าสถานศึกษา 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
   อ่ืน ๆ 
 
12.  การออกจากราชการ 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร 
 12.1 อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดหรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี 
 12.2 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
หรือเสนอให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  บันทึกการประชุม 
   อ่ืน ๆ 
 
13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอุใหม่  สัญกูล 
 13.1 จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 13.2 ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา 
 13.3 รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  แฟูมทะเบียนประวัติ 
   อ่ืน ๆ 
 
14.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอุใหม่  สัญกูล 
 14.1 ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
ประจ าในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 



 

 14.2 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
ประจ าในสังกัด 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  ทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   อ่ืน ๆ 
 
15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาสนา  ปานพรม 
 15.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 15.2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 15.3 รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้
มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  ทะเบียนคุมวิทยฐานะ 
  บันทึกการประชุม 
  คู่มือการประเมินวิทยฐานะ 
   อ่ืน ๆ 
 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาสนา  ปานพรม 
 16.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 16.2 สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงาน
ดีเด่น และมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  ทะเบียนคุมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  บันทึกการประชุม 
  แฟูมเกียรติบัตร 
   อ่ืน ๆ 
 
 
 



 

17.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาสนา  ปานพรม 
 17.1 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา 
 17.2 ควบคุมดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  ทะเบียนคุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  แฟูมพัฒนางานครู 
  รายงานการพัฒนาตนเอง 
  ID PLAN 
   อ่ืน ๆ 
 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาสนา  ปานพรม 
 18.1 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 18.2 เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 
 18.3 ปูองกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  แฟูมพัฒนางานครู 
  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
     บันทึกการประชุม 
     อ่ืน ๆ 
 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาสนา  ปานพรม 
 ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการต่อไป 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  ทะเบียนคุมใบประกอบวิชาชีพ 
  อ่ืน ๆ 
 



 

20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาววาสนา  ปานพรม 
 20.1 วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 20.2 จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 20.3 ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนด 
 20.4 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 20.5 ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและน าผลการประเมินไปใช้ในการวาง 
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  ทะเบียนคุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  รายงานการพัฒนาตนเอง 
  รายงานการอบรม ประชุม สัมมนา 
  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  ID PLAN 
  อ่ืน ๆ 
21.  การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล 
 บทบาทและหน้าที่ : ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร 
 21.1 ก าหนดรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล 
 21.2 พัฒนารูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล 
 21.3 ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงาน 

 หลักฐานร่องรอย/แหล่งข้อมูล 
     คู่มือการบริหารงานบุคคล 
  กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      


