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ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้า  
ในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ  

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่น ในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง  

เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2. งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. งานพัฒนาบุคลากร 
4. งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ 
5. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. งานอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
1. งานแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

    1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ สถานศึกษา 
2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ ก.ศ.จ. 
4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 



    1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
    แนวทางการปฏิบัติและการควบคุม 

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

น าเสนอ ก.ศ.จ.และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
    1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ 
ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง / ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง / เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง / ขอ 
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือน าเสนอ ก.ศ.จ.และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่ 
 2. นางสาวปัทมา  ทองจ าปา 
 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

    2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก ก.ศ.จ. 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในต าแหน่งครู 
ผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2) การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
   (1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.ศ.จ.และขออนุมัติ ก.ค.ศ. 
   (2) เมื่อ ก.ค.ศ.อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะ 

และให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 



    2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 1) สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
    2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
     แนวทางการปฏิบัติ 
 (1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินน าเสนอ ก.ศ.จ.เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 

 (2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท า
ทะเบียนประวัติต่อไป 
    2) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการปฏิบัติ (ม.58) 
 (1) เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 
 (2) บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

    2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ออกจากราชการเพ่ือรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) 
    แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอค าขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งกรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ให้ยื่น
เรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 



53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งกรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(มาตรา 66) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนด 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก ราชการการทหาร ให้ผู้
มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ.หรือผู้ที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
    2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
    แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการ  
ที่เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

กรณีต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง(มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวธิดารัตน์  ค าแดง 
 2. นางสาววิภาดา  แก้วนาติ๊บ 
 
3. งานพัฒนาบุคลากร 

     3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
          แนวทางการปฏิบัติ 

    (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

    (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ 
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ 
ให้ปฏิบัติ 



    (3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
         2) การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ม.79) 
         แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

 (2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

 (3) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
 (4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
 (5) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         3) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (ม.80) 
         แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงาน ตามต าแหน่งที่ได้รับการ 
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 (2) ด าเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพที่เหมาะสม 
 (3) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
          4) การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 
         แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 (2) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
    1. นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่ 
    2. นางแสงจันทร์  ศรีสุทธา 
 
    3.2 งานทะเบียนประวัติ 
         1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
         แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  
2 ฉบับ 

 (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ฉบับ 
 (3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 



         2) การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
         แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นค า 
ขอตามแบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ 
หลักฐานทางการศึกษา 

 (2) ตรวจสอบความถูกต้อง 
 (3) น าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
 (4) ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ 
 (5) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
         1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
    3) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    3.4 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียน 

ประวัติไว้ 
4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

   3.5 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต ลาอุปสมบท 
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัด 
สวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวธิดารัตน์  ค าแดง 
 2. นางสาวปัทมา  ทองจ าปา 
 
 
 



4. งานรักษาวินัยและการออกจากราชการ 
    4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ 
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

(2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิด 
วินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามี 
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

(3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 

(2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 

(3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.3 การอุทธรณ์ 
    1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
    แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ 
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก.ค.ศ.ก าหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 4.4 การร้องทุกข์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ ก.ค.ศ. ภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 



กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.ศ.จ.หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
 4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
(2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯในอันที่จะเสริมสร้างและ 

พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
(3) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

ตามความแก่กรณี 
 4.6 การออกจากราชการ 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.7 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มต ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการ 
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 

(2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง 

(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความ 
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 

(4) รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 4.8 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหาก

ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 



 4.9 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ช่วยครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ) 

(2) รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 4.10 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยัง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานอกจากด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ 
ดังต่อไปนี้ 
    1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
    แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
 (2) ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 (3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
    แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติ 
ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 

 (2) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม (ม.30(4)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิต 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30(5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.
30(5)(7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.30(8)) หรือกรณี
เป็นบุคคลล้มละลาย(ม.30(9)) 
    แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติใน 
มาตรา (ม.30(1(4) (5) (7) (8) หรือ (9)) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 
 (3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



   4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3)) 
    แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ครู 
ผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม.30 (3)) 

 (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (3)  

ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ 
   5) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม 
    แนวทางการปฏิบัติ 

 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

 (2) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมให้
สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถ
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

 (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่ง
ให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
   4.11 กรณีมีมลทิน 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุ อันควรสงสัยอย่างยิ่ง 
ว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้มีการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทางราชการอย่าง
ร้ายแรง 

(2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ ก.ศ.จ. 
พิจารณา 

(3) เมื่อก.ศ.จ.มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวนข้างต้น  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

 



   4.12 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
แนวทางการปฏิบัติและการควบคุม 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฎว่า
ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
       1. นางผกาภรณ์  หนุนนาค 
  2. นางนงนุช  อุดมศักดิ์ 
 
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้อง 
ชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงาน
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
   2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 

(2) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
(3) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 



   3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
    แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ 
งานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 

(2) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
(3) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(4) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4) การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
    แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลับหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึ กษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  5) การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
    แนวทางการปฏิบัติ 

ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  6) เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น 
    แนวทางการปฏิบัติ 

ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่ 
 2. นางสาวธิดารัตน์  ค าแดง 
 3. นางผกาวรรณ  พรมมา 
 
6. งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แนวทางปฏิบัติ 
(1) ส ารวจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการ

ถอดถอน 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
(3) ด าเนินการตามแนวทางที่ ก.ค.ศ.และคุรุสภาก าหนด 



ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางแสงจันทร์  ศรีสุทธา 

2. นางสาวธิดารัตน์  ค าแดง 
 3. นางสาวปัทมา  ทองจ าปา 
 4. นางสาววิภาดา  แก้วนาติ๊บ 
 
7. งานอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

แนวทางปฏิบัติ 
1) จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบงานตามศักยภาพและความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน 
2) วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. และ ก.ศ.จ. ก าหนด 
3) ก ากับ ติดตาม การเน้นงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่ 
 2. นางแสงจันทร์  ศนรสุทธา 

3. นางสาวธิดารัตน์  ค าแดง 
4. นางผกาวรรณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะท างาน 

 

นายสว่าง  มโนใจ     ที่ปรึกษา 
นางสุรีพร  มงคลดี     ที่ปรึกษา 
นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่     ประธาน 

นางผกาภรณ์  หนุนนาค     รองประธาน 

นางนงนุช  อุดมศักดิ์     กรรมการ 

นางแสงจันทร์  ศรีสุทธา     กรรมการ 

นางผกาวรรณ  พรมมา     กรรมการ 

นางสาวธิดารัตน์  ค าแดง     กรรมการ 

นางสาววัชราภรณ์  บุญมาเก๋ียง    กรรมการ 

นางสาวปัทมา  ทองจ าปา                                      กรรมการและเลขานุการ 

 


