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ค าน า  

คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนบ้านดอนบมเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือประสานความเข้าใจให้
คณะครูในโรงเรียนได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าชี้แจง ข้อมูล  ตลอดจนแนวปฏิบัติงานของการบริหารฝ่าย
บุคคลโรงเรียนบ้านดอนบม เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง  และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารงานต่างๆ  

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนบ้านดอนบมเล่มนี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป                                                                                                        

 

                                                                                      นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์  
                                                                                                               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                                                                                                                   โรงเรียนบ้านดอนบม 
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       วิสัยทัศน์พันธกิจ อตัลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

   วิสัยทัศน์ (VISION) 
         โรงเรียนบ้านดอนบม สามารถจัดการศึกษาเด็กปกติและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร คุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้
พ้ืนฐาน ในการประกอบอาชีพ รักและภูมิใจในท้องถิ่นโดยน าเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
 

      อัตลักษณ์ของนักเรียน 
          ผู้เรียนมีวินัย 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
                  โรงเรียนคุณธรรม 
 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                  เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้  

1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
9. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
  ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนบมพุทธศักราช 2553 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ดังนี้  

           1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ 
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลด
ปัญหา ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน



การเลือกใช้ วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อและสังคม  
   2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคดิอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรูห้รือ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้

อย่าง ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสิน ใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนิน ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้าง เสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์และการรู้จักหลีก เลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ  และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
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บทน า  

การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงานบุคลากรเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ความสามารถ  
เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษาและพัฒนาให้มีความรู้  
ความสามารถเพื่อให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย งาน
บุคลากรเป็นงานส าคัญงานหนึ่งท่ีจะท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเพราะงานบุคลากร เป็นก าลัง
ส าคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้  

วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   

         2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ เกิดผล  
ส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
          3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย      
จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
       4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ความมั่นคงและความกา้วหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
          5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 

   ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
1. การแสวงหาบุคลากร  
2. การบ ารุงรักษาบุคลากร  
3. การพฒันาบุคลากร  
4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน  

       ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้  
  1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง กระบวนการ รับ

สมัคร และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบการศึกษาไทย ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ในด้านการ
รับสมัคร หรือบรรจุแต่งต้ังบุคลากรอ านาจเหล่านี้มักจะเป็นอ านาจในระดับสู ง เช่น ระดับผู้ว่าราชการ จังหวัด หรือ
ระดับกรม ครูใหญ่ไม่มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามผู้บริหารโรงเรียน ท่ีมีโอกาสในการ
คัดเลือกบุคลากร ควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดยท่ัวไป คือ  

  1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษาเกียรติยศชื่อเสียง สนใจในงาน 
บริหารและมีความภูมิใจในโรงเรียน  
    1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถทั่วไป 
และความสามารถเฉพาะ  

  2. การเสริมสร้างก าลังใจบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียน มีประสิทธิภาพในการท างานสิ่งจูงใจในรักษาบุคลากรมีหลายประการ  เช่น  
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  2.1 สิ่งจูงใจท่ีเป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล สิ่งจูงใจท่ีเป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  
ว่าควรให้ลักษณะใด เมื่อไรและใช้หลักอะไรในการพิจารณา  

2.2 สิ่งจูงใจท่ีเป็นสภาพของการท างานสวัสดิการของครูเช่น บรรยากาศใน การท างาน  
                               2.3 สิ่งจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

                         2.4 สิ่งจูงใจท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงานศึกษาต่อการอบรม  
  3. การพฒันาบุคลากรคือการกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนท างานในหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียรมีพลัง
ใจในการท างาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะท าได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การ อบรม การ
สัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  
          4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าท่ีการงานเป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารบุคลากร การให้บุคลากร พ้น
จากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือการลด จ านวนบุคลกร
ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตุปกติ เช่น การเกษียณ การเกษียณอายุไม่ใคร่มีปัญหา 
แต่การให้บุคลากรพ้นจากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออก เพราะผิดวินัย การลดจ านวนบุคลากร
ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบ กระเทือนต่อการด าเนินงานในโรงเรียนให้
น้อยท่ีสุด  

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2528 ( : 18-19) ได้ให้ ความหมายขอบข่าย 
และหน้าที่ของบุคลากรไว้ดังนี้  
ภาระงาน  

1. จัดโครงสร้าง การบริหารบคุลากรให้เป็นระบบ  
2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน  
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  
5. ควบคุม ก ากับติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและเป็นไปตามจุดประสงค์ของ 

โรงเรียน  
6. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิม่เติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  
8. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร  
9. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะๆตามลักษณะของงาน  
10. ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน  
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ภารกิจงานบุคลากร 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
       2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี.ค.ศ.ก าหนด  

3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นที่  
 4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1.2 การก าหนดต าแหน่ง  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของ  

สถานศึกษา เพื่อน าเสนอต่อส านักงานเขตพื้นที่  

  1.3 การขอเล ่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชกาครู         
  แนวทางการปฏิบัติ  

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง 
ส านักงานเขตพื้นที่  

 2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม  
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  

3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี เพื่อน าเสนอ.ก.ค.ศ.  พิจารณา
อนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 
สถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตามมาตรา53  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาครู ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด  
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2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  

2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ1)สถานศึกษาสามารถ 
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา  
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธี 
การท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
แนวทางการปฏิบัติ  

         กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวย การส านักงานเขตพื้นท่ี      
การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่ มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้ง
ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ)  
          กรณีต าแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง  ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา53สั่งให้ข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา68แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา)  

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่   
แนวทางการปฏิบัติ  

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
เป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

1. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ  
ประเมินผลงานฯลฯ แก่ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมาย  
หน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน  

                        (2) ด าเนินการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง  
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3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ   
แนวทางการปฏิบัติ  

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้น  
เงินเดือน  

(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพจิารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษากรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้อง  
ชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ  

      กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาที่ถึงแก่ความตาย  
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อด าเนินการ  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

(4) รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  

3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
แนวทางการปฏิบัติ  

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณ ให้ด าเนินการ  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
  กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา สามารถ  
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา  
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด  

3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
แนวทางการปฏิบัติ  

ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น  
แนวทางการปฏิบัติ  

ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
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3.6 งานทะเบียนประวัติ  
1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ  

(1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 2 จ านวน 
ฉบับ  

(2) สถานศึกษาเก็บไว้1ฉบับส่งไปเก็บรักษาไว้ท่ีส านักงานเขตพื้นที่1ฉบับ  
(3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ  

3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2) 
ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแ์ละเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 3) จัดทะเบียนผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณแ์ละเหรียญจักรพรรดิมาลาดิเรกคุณาภรณ์และ  ผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างโดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องๆ 
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  

3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียน  ประวัติไว้ 
4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา  

3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท  
งานขอพระราชทางเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการ 
จัดสวัสดิการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีที่เกี่ยวข้อง  

4. วินัยและการรักษาวินัย  
4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง และ 
ความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ  
ศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท า 
วินัยหรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
พบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  
     1) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
2) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ     

  บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาลงโทษ  
3) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครแูละ    

  บุคลากรทางการศึกษาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่  
      4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

4.3 การอุทธรณ์  
1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย   
แนวทางการปฏิบัติ  

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรือ่งขอ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ภายใน30วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

      กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรือ่งขออุทธรณ์ ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
4.4 การร้องทุกข์  
แนวทางการปฏิบัติ  

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน   
30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่ง  
    กรณีข้าราชกาครแูละบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก  
การกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่  หรือ 
ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี  

4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้าง 

และพัฒนาเจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  
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5. งานออกจากราชการ  
5.1 การลาออกจากราชการ  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยและ ครู  
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  

2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

       5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม   
และพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

แนวทางการปฏิบัติ  
1) ด าเนินการให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้า 

รับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด  
2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

ก าหนดต าแหน่ง  
3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม 

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ออกจากราชการ  
4) รายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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