
 
 

 
 

คูมือการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม 

โรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม อำเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สิงหบุรี อางทอง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ก 

คำนำ 

คู ม ือการบร ิหารงานกลุ มบริหารงานบุคคล โรงเร ียนคายบางระจันวิทยาคมฉบับนี ้  จ ัดทำ

ขึ ้นเพื ่อเสริมสราง ความเขาใจแกครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหนาที ่การใหบริการ และ 

การจัดการศึกษาแกนักเรียน และผูเกี ่ยวของทุกฝาย โดยจัดทำใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน 

โรงเรียนตามแนวทางการกระจาย อำนาจสูสถานศึกษา ของ สพฐ. กลุมบริหารงานบุคคลไดจัดกรอบงาน 

ให ครอบคลุมก ับภาระงานที ่กล ุ มปฏ ิบ ัต ิอยู เด ิมและเพ ิ ่มเต ิมให สอดคลองก ับสภาพของโรงเรียน 

ในการจัดการศึกษา และใหบริการทางการศึกษา ตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ 

การศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ โดยม ุ  งหว ังว าภาระงานที ่ปฏ ิบ ัต ิจะบรรล ุตามว ัตถุประสงค  

เปาหมายและวิสัยทัศนที่กำหนดไวทุกประการ ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน 

ของฝายบริหารงานบุคคล 

คูมือฉบับนี้ไดบรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบขายงาน(พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงาน 

ที่บรรจุไวในโครงสรางการบริหารงาน วิธีปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะทำงานยินดี 

นอมรับขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชนแกสวนรวมและโรงเรียนทุกประการ 

ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทำ ใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานในกลุม 

บริหารงานบุคคล ทุกทานท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีรวมกันอยางมุงมั่น อุทิศ ทุมเทอยางดียิ่ง 

คณะผูจัดทำ 

กลุมบริหารงานบุคคล     

โรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม



ข 

สารบัญ 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

สวนท่ี ๑ บทนำ ๑ 

แนวคิดและวัตถุประสงค ๒ 

ขอบขาย / ภาคกิจ ๒ 

สวนท่ี ๒ คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน ๖ 

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง ๗ 
- งานวิเคราะหวางแผนอัตรากำลังคน ๘ 
- งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือ 

เล่ือนวิทยฐานะชำนาญการ ๑๑ 
งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ๑๒ 

- การรักษาราชการแทน/การรักษาการในตำแหนง ๑๔ 
งานบำเหน็จ ความขอบและทะเบียนประวัติ ๑๖ 

- งานเล่ือนเงินเดือนขาราชการ ๑๗ 
- งานเล่ือนคาจางลูกจางประจำ ๑๙ 
- งานเพิ่มคาตอบแทนพนักงานราชการ ๒๑ 
- งานขอทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ ๒๓ 
- งานบันทึกวันลาประจำปของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 

และลูกจางประจำ ๒๔ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๗ 
- งานฃอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ๓๐ 

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๒ 
- การ'ฝกอบรมพัฒนาตามความตองการ ๓๓ 
- งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ ๓๖ 
- การขอรบัใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ ๓๙ 

งานวินัย ๔๑ 
- การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ๔๒ 

สวนท่ี ๓ คณะทำงาน ๔๔ 
ภาคผนวก 

- พันธกิจ / ภาระหนาท่ี / กลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๑ 
บทนำ 

  



แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรม และหลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสูการบริหารครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเร ียน 

ตอไป 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองตอบความตองการของสถานศึกษา 

๒. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ 

ใหเกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

๓. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ 

วินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

๔. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดร ับการยกยอง 

เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

ผูเรียนเปนสำคัญ 

พันธกิจ / ภาระหนาท่ี 
๑. การวางแผนอัตรากำลังคนการกำหนดตำแหนง 
๑.๑ การวิเคราะหการวางแผนอัตรากำลังคน 

๑.๑.๑ วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
๑.๑.๒ จัดทาแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

 ๑.๒ การขอเล่ือนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการคร ู
๑.๒.๑ สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหนง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ ขอกำหนด 

ตำแหนง 
๑.๒.๒ ประเมินเพื่อขอปรับปรุงกำหนดตำแหนง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอกำหนดตำแหนง 
๑.๒.๓ สงคำขอปรับปรงุกำหนดตำแหนง /ขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอกำหนดตำแหนงสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
และเสนอผูมีอำนาจแตงต้ัง 

๑.๒.๔ งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
๒.๑ การดำเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งใหเปนไปตามขอกำหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ. เขต 

พื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 

๒ 



๒.๒ การจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว 
๒.๒.๑ กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดำเนินการ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนดหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

๒.๒.๒ กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางชั ่วคราว สถานศึกษาสำมารถดำเนินการจาง 
ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาไดโดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและ 
วิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒.๓ การแตงต้ัง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๓.๑ เสนอคำรองขอยาย ใหรายงานการบรรจุแตงต้ัง รับยาย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ 

จัดทำทะเบียนประวัติตอไป 
๒.๓.๒ กรณีรับยาย ใหรายงานการบรรจุแตงต้ัง รับยาย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดทำ 

ทะเบียนประวัติตอไป 
๓. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๓.๑ การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๑.๑ การเล่ือนเงินเดือน ปกติ และกรณีพิเศษ 
๓.๑.๑.๑ ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๓.๑.๑.๒ ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั ่งไมเลื ่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาตองช้ีแจงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 

๓.๑.๑.๓ รายงาน การสั่งเลื่อนและไมเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อดำเนินการตอไป 

๓.๒ งานทะเบียนประวัติ 
๓.๒.๑ สถานศึกษารวบรวมสำเนาทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปล่ียนแปลงขอมูลลงในทะเบียนประวัติ 
๓.๔ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

๓.๔.๑ ตรวจสอบผู ม ีค ุณสมบัต ิครบถ วนสมควรได ร ับการเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

๓.๔.๒ ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

๔. วินัยและการรักษาวินัย 
๔.๑ ดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด 
๕.งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ 
5.๑ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติครูในทุกดาน 
5.๒ สงเสริมกิจกรรมสรางขวัญกาลังใจใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสตาง ๆ 

อยางมีประสิทธิภาพ 
๖.งานพัฒนาบุคลากร



(sL 

 

๖.๑ ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรม การศึกษาตอการศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู และพัฒนาตนเองใหสอดคลองตำมนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการจัดทำสถิติ 
ขอมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 

๗. กลุมงานสนับสนุน 
๗.๑งานอนามัย :ใหบริการดานการพยาบาลกับขาราชการครู บุคลากร และนักเรียน สงเสริมสุขภาพ 

ครูบุคลากรและนักเรียน 
๗.๒ งานโภชนาการ : ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและดำเนินการเกี ่ยวกับ 

ส่ิงแวดลอมดานโภชนาการ



 

 
 
 

  

กลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมงาน ขอบขายงาน 

งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหนง และวิทย 

ฐานะ 

- งานวิเคราะห และวางแผนอัตรากำลัง 

- งานกำหนดตำแหนงและวิทยฐานะ 

งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง - งานสรรหาและบรรจุ 
- งานแตงต้ัง ยายโอนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
- งานออกจากราชการ 

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ - งานบำเหน็จความชอบ 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

งานพัฒนาบุคลากร - งานฝึกอบรม 
- งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
- งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

งานวินัย - งานวินัย 

- งานอุทธรณและรองทุกข 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๒ 
คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 



 

 

วางแผนอัตรากำลัง 
การกำหนดตำแหนงและวิทยฐานะ 



 

 

 
1. ช่ืองาน งานวิเคราะหวางแผนอัตรากำลังคน 
2. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
๒.๒ เพื่อวางแผนอัตรากำลังคนใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม 

เกณฑท้ังในดานปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 
๓. ขอบเขตของงาน 

งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังคน มีขอบขายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะหภารกิจ 
และแผนอัตรากำลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจำ ประสานการดำเนินการ 
และประเมินสภาพความตองการอัตรากำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา กำหนดจำนวนอัตรากำลังของ 
สถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา เสนอแผนอัตรากำลังตอเขต 
พื้นท่ีการศึกษา นาแผนท่ีจัดทำแลวสูการปฏิบัติ ติดตามการประเมินผลการใชอัตรากำลังอยางคุมคา เหมาะสม 
๔. คำจำกัดความ 

อัตรากำลังคน หมายถึง จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจำ/ 
พนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.๑ จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลท่ีใขในการจัดทำแผน ประกอบดวย  
๑) การจัดทำขอมูลนักเรียนและการจัดข้ันเรียน (๑๐ มิ.ย.) 
๒) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกำหนดและแนวโนมการสูญเสีย 

อัตรากำลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมทั้งครูชวยราชการและพนักงานราชการ อัตรา 
จางช่ัวคราว) 

๓) ขอมูลวุฒิการศึกษา ลาชาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร  
๔) จำนวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
5) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู (เทาจำนวนครูท่ีขาด 

ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด) 
๖) ขอมูลพนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราวท่ีจางดวยเงินงบประมาณและเงินรายได 

ของสถานศึกษา 
5.๒ สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรท้ังดานปริมาณและความสามารถตามเกณฑ 

ที ่ก.ค.ศ. กำหนด โดยศึกษาแนวโนมการเพิ่มหรือลดของจำนวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมท้ัง 
วิเคราะหหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

5.๓ จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ ๑ ป ๓ ป ๔ ป และ ๑๐ ป โดยมีรายละเอียดแสดงความ 
ตองการท้ังในดานปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการดำเนินการ  

5.๔ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
5.๔ใชเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา 
5.๖ ดำเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลังโดย 

๑) สถานศึกษาจัดหาอัตรากำลังตามอำนาจของสถานศึกษา เขน ใชงบประมาณของ 
สถานศึกษาหรือประสานขอความรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานการจัดจาง 
บุคลากร 

๘



 

 

๒) เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณา 
ดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

๗. แบบฟอรมท่ีใช 

แบบกรอกขอมูลความตองการครู ( ขอมูล๑๐ มิ.ย.) ประกอบดวย 

๗.๑ แบบความตองการครู ๗.๒ แบบสาระคร ู

 



8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังคน
ชื่องาน งานวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังคน สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : งานวิเคราะหอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ลูกจางประจํา เปนการวิเคราะหสภาพงาน ปริมาณ หนาท่ีความรับผดิชอบเพ่ือนําไปสู
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 
วัตถุประสงค : 1. เพ่ือเปนขอมลูในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากร 

2. เพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาและเปนไปตามเกณฑท้ังในดานปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา
ลําดับท่ี แผนผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลท่ีใช
ในการจัดทําแผน 

พ.ค.-มิ.ย. กลุมบริหารงานบุคคล 
รร.คายบางระจัน
วิทยาคม 

2 สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรทั้ งด าน
ปริมาณและความสามารถตามเกณฑที่ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยศึกษาแนวโนมการเพ่ิมหรือลดของจํานวนบุคลากร
และประชากรวัยเรียน รวมทั้งวิเคราะหหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

พ.ค.-มิ.ย. กลุมบริหารงานบุคคล 
รร.คายบางระจัน
วิทยาคม 

3 จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ป 3 ป 5 ป 
และ 10 ป โดยมีรายละเอียดแสดงความ
ตองการทั้งในดานปริมาณและความสามารถ
ของบุคลากร 

พ.ค.-มิ.ย. กลุมบริหารงานบุคคล 
รร.คายบางระจัน
วิทยาคม 

4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 

พ.ค.-มิ.ย. กลุมบริหารงานบุคคล 
รร.คายบางระจัน
วิทยาคม 

5 ใชเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากําลัง
ในสถานศึกษา 

ก.ค. กลุมบริหารงานบุคคล 
รร.คายบางระจัน
วิทยาคม

6 ดําเนินการปฏิบัตติามแผนอัตรากําลัง ก.ค. กลุมบริหารงานบุคคล 
รร.คายบางระจัน
วิทยาคม
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1. ช่ืองาน งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือใหสถานศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.กําหนดเก่ียวกับการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. ขอบเขตของงาน

ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2547 กําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ และ
มาตร 42 กําหนดใหการมีวิทยฐานะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
4. คําจํากัดความ

วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 39 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมี
วิทยฐานะ ดังนี้ 

ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 
1) ครูชํานาญการ      2) ครูชํานาญการพิเศษ     3) ครูเชี่ยวชาญ 4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การประเมินดานท่ี 1 หมายถึง การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
การประเมินดานท่ี 2 หมายถึง การประเมินดานความรูความสามารถ 
การประเมินดานท่ี 3 หมายถึง การประเมินดานผลการปฏิบัติงาน 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การดําเนินการประเมินใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบคําขอและเอกสารตอผูบังคับบัญชาข้ันตน

และหนวยงานตนสังกัดรวบรวมแบบคําขอและเอกสารสง สพท. 
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินวิทยฐานะจากคณะกรรมการ

ประเมินท่ีแตงตั้งจาก สพม. 
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอนุมัติผลประเมินและอนุมัติแตงตั้งตาม

วิทยฐานะ 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช

แบบ ก.ค.ศ. ตางๆ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบคําขอและเอกสารตอผูบังคับบัญชาข้ันตน และ

หนวยงานตนสังกัดรวบรวมแบบคําขอและเอกสารสง สพท. 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินวิทยฐานะจากคณะกรรมการประเมินท่ีแตงตั้งจาก สพม. 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอนุมัติผลประเมินและอนุมัติแตงตั้งตามวิทยฐานะ 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ

ช่ืองาน งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

วัตถุประสงค : เพ่ือการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

1 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ยื่นแบบคําขอและเอกสาร
ต อผู บั ง คั บบัญชา ข้ันต น  แล ะ
หนวยงานตนสังกัดรวบรวมแบบ 
คําขอและเอกสารสง สพท. 

สพม. 

2 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รับการประเมินวิทยฐานะ
จากคณะกรรมการประ เ มิน ท่ี
แตงตั้งจาก สพม. 

สพม. 

3 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการอนุมัติผลประเมิน
และอนุมัติแตงตั้งตามวิทยฐานะ 

สพม. 
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งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
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1. ช่ืองาน  งานแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงท่ีถูกตอง สนองตอบความตองการของ
สถานศึกษา และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตของงาน

การรักษาการในตําแหนงเปนการสั่งใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษารักษาการใน
ตําแหนง กรณีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางลง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติ
ราชการได ซ่ึงมิใชตําแหนงท่ีกําหนดไวในมาตรา 53 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
4. คําจํากัดความ

- 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล เหตุผลและความจําเปนแลวนําเสนอขอแตงตั้งผู
รักษาการในตําแหนง  

5.2 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง 
5.3 แจงใหผูเสนอขอแตงตั้งดําเนินการรักษาการในตําแหนง 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

คําสั่งแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง 

สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล เหตุผลและความจําเปนแลวนําเสนอขอแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง 

แจงใหผูเสนอขอแตงตั้งดําเนินการรักษาการในตําแหนง 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ  งานแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง

ช่ืองาน งานแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงท่ีถูกตอง สนองตอบความตองการของสถานศึกษา และเปนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค :เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงท่ีถูกตอง สนองตอบความตองการของสถานศึกษา และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

1 
สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล 
เห ตุ ผลและคว ามจํ า เ ป น แล ว
นําเสนอขอแตงตั้งผูรักษาการใน
ตําแหนง 

สพม. 
โรงเรียน 

2 

ผู มี อํ าน าจตามมาตรา  53 สั่ ง
แตงตั้ง 

สพม. 
โรงเรียน 

3 
แจงใหผูเสนอขอแตงตั้งดําเนินการ
รักษาการในตําแหนง 

สพม. 
โรงเรียน 
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งานบําเหน็จ  

ความชอบและทะเบียนประวัติ 
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1. ช่ืองาน  งานเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
3. ขอบเขตของงาน

การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ตามแนวปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
4. คําจํากัดความ

เลื่อนเงินเดือน หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนตามท่ีก.ค.ศ.กําหนดผลการประเมินและการ
ปฏิบัติราชการ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 สพท. กําหนดปฏิทินการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
5.2 สพท. ตรวจ ณ วนัที ่1 มี.ค. และ 1 ก.ย. เพือ่ดาํเนนิการเลือนเงนิเดือนครั ้งที ่1    

(1 เม.ย.) หรือครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) แลวแตกรณี 
5.3 สพท. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้นืท่กีารศึกษา พิจารณาจัดสรรโควตาการเล่อืนเงินเดอืนข้ัน 

พิเศษ/วงเงินท่ีใชเลื่อนแลวแตกรณี 
5.4 สถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.5 คณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.6 สพท.เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
5.7 ผูมีอํานาจตาม ม.53 มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตามทางการกําหนด อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

เปนไปตามแบบท่ี สพฐ.กําหนด

นับตัวขาราชการท่ีปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

อ.ก.ค.ศ. เขตฯ จัดสรรโควตาการเลื่อนข้ันพิเศษ/วงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ

สถานศึกษา ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

พิจารณาเลื่อนข้ัน

คณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

สพท.เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
 

ผูมีอํานาจตาม ม.53 ลงนามคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานเลื่อนเงินเดือนขาราชการ

ช่ืองาน งานเลื่อนเงินเดือนขาราชการ สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : เลื่อนเงินเดือนขาราชการ ตามแนวปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

วัตถุประสงค :เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนเงินเดือนขาราชการในสถานศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 นับตัวขาราชการท่ีปฏิบัติจริงใน

สถานศึกษา 
สพท. 

2 
อ.ก.ค.ศ. เขตฯ จัดสรรโควตาการ
เ ลื่ อ น ข้ั น พิ เ ศ ษ / ว ง เ งิ น เ ลื่ อ น
เงินเดือนขาราชการ 

สพท. 

3 
สถานศึกษา ดําเนินการสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

สถานศึกษา 

4 คณะกรรมการ กลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คณะกรรมการ 

5 สพท.เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเห็นชอบ 

สพท. 

6 ผูมีอํานาจตาม ม.53 ลงนามคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 

สพท. 
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1. ช่ืองาน  งานเลื่อนคาจางลูกจางประจํา
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนคาจางลูกจางประจําในสถานศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน

เลื่อนคาจางลูกจางประจํา ตามแนวปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กําหนด 
4. คําจํากัดความ

คาจางเปนไปตามอัตราจาง ประเภท ตําแหนง ลูกจางท่ีถือปฏิบัติสําหรับลูกจาง 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 สพม. กําหนดปฏิทินการดําเนินการเลื่อนเงินคาจางลูกจางประจํา 
5.2 สพม. ตรวจนับตัวลูกจาง ณ วันท่ี 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. เพ่ือดําเนินการเลื่อนเงินเดือน

ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย.) หรือครั้งท่ี 2 (1 ต.ค.) แลวแตกรณี 
5.3 สพม. แจงการจัดสรรโควตาหรือวงเงินเลื่อนคาจางในสถานศึกษา 
5.4 สถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางประจํา ตามแบบประเมินท่ี

กําหนด 
5.5 คณะกรรมการ กลั่นกรองการเลื่อนคาจางลูกจางประจํา ผลการประเมินและการเลื่อน

คาจาง 
5.6 ผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ มีคําสั่งเลื่อนคาจางลูกจางประจํา 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

เปนไปตามแบบท่ี สพฐ.กําหนด 

นับตัวลูกจางท่ีปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

สพม. แจงจัดสรรโควตา/วงเงินเลื่อนคาจางใหสถานศึกษา

สถานศึกษา ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เสนอเลื่อนคาจาง

ผูบังคับบัญชา/ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ มีคําสั่งเลื่อนคาจางลูกจางประจํา
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานเลื่อนคาจางลูกจางประจํา

ช่ืองาน งานเลื่อนคาจางลูกจางประจํา สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : เลื่อนคาจางลูกจางประจํา ตามแนวปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

วัตถุประสงค :เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนคาจางลูกจางประจําในสถานศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

1 
นับตัวลูกจางท่ีปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา 

สพม. 

2 
สพม. แจงจัดสรรโควตา/วงเงิน
เลื่อนคาจางใหสถานศึกษา 

สพม. 

3 
สถานศึกษา ดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานลูกจางประจํา 

สพม. 
โรงเรียน 

4 
ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ มีคําสั่งเลื่อน
คาจางลูกจางประจํา 

สพม. 
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1. ช่ืองาน  งานเพ่ิมคาตอบแทนพนักงานราชการ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เพ่ิมคาตอบแทนพนักงานราชการ 
3. ขอบเขตของงาน

เม่ือพนักงานราชการปฏิบัติหนาท่ีครบ 12 เดือน ในปงบประมาณนั้นๆ มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 เดือน เม่ือผานการประเมิน มีสิทธิ์เลื่อนคาตอบแทน 3-5 % ของคาตอบแทน โดนผู
ท่ีจะไดรับการเลื่อน 5 % ตองมาเกินโควตา 15 % ของท่ีมีตามจริง 
4. คําจํากัดความ

- 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินทุกๆ 6 เดือน แตใหเลื่อนปละ 1 ครั้ง 
5.2 สถานศึกษารายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและเสนอขอเลื่อนคาตอบแทนให 

สพม. 
5.3 สพม. แจงตอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 3-5 % ของ

คาตอบแทน โดนผูท่ีจะไดรับการเลื่อน 5 % ตองมาเกินโควตา 15 % ของท่ีมีตามจริง 
5.4 สพม. จัดทํารายละเอียด ใหสถานศึกษามีคําสั่ง เลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ ตาม

ผลการพิจารณาคณะกรรมการขอ 3 
5.5 แจงผูท่ีเก่ียวของทราบ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

 

7. แบบฟอรมท่ีใช

เปนไปตามแบบท่ี สพฐ.กําหนด

สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินทุกๆ 6 เดือน แตใหเลื่อนปละ 1 ครั้ง 

สถานศึกษารายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและเสนอขอเลื่อนคาตอบแทนให สพม.

สพม. แจงตอคณะกรรมการพิจารณา 

สพม. แจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษา

ผูมีอํานาจของสวนราชการ มีคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน

แจงผูท่ีเก่ียวของทราบ
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานเพ่ิมคาตอบแทนพนักงานราชการ

ช่ืองาน งานเพ่ิมคาตอบแทนพนักงานราชการ สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : เม่ือพนักงานราชการปฏิบัติหนาท่ีครบ 12 เดือน ในปงบประมาณนั้นๆ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 เดือน เม่ือผานการ
ประเมิน มีสิทธิ์เลื่อนคาตอบแทน 3-5 % ของคาตอบแทน โดนผูท่ีจะไดรับการเลื่อน 5 % ตองมาเกินโควตา 15 % ของท่ีมีตามจริง 
วัตถุประสงค :เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เพ่ิมคาตอบแทนพนักงานราชการ 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

1 
สถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประเมินทุกๆ 6 เดือน 
แตใหเลื่อนปละ 1 ครั้ง 

สถานศึกษา 

2 
สถานศึกษารายงานผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานและเสนอขอ
เลื่อนคาตอบแทนให สพม. 

สถานศึกษา 

3 
สพม. แจงตอคณะกรรมการ
พิจารณา 

คณะกรรมการ 

4 
สพม. แจงผลการพิจารณาให
สถานศึกษา 

สพม. 

5 ผูมีอํานาจของสวนราชการ มีคําสั่ง
เลื่อนคาตอบแทน 

ผูบังคับบัญชา 

6 แจงผูท่ีเก่ียวของทราบ สถานศึกษา 
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1. ช่ืองาน  งานขอทะเบียนประวัติ ก.พ.7
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
3. ขอบเขตของงาน

เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองการขอทะเบียนประวัติ ก.พ.7 เพ่ือนํามา
ดําเนินการธุรกรรมตางๆ งานบุคคลจะดําเนินการติดตอ สพม. เพ่ือขอ ก.พ.7 
4. คําจํากัดความ

“ทะเบียนประวัติ ก.พ.7” ใหหมายรวมถึง ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกสหรือ
เรียกชื่ออ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นความประสงคขอสําเนา ก.พ.7 ท่ีงานบุคคล 
5.2 งานบุคคลติดตอ สพม. เพ่ือขอสําเนา ก.พ. 
5.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรับสําเนา ก.พ. ท่ี สพม. 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

แบบฟอรมขอสําเนา ก.พ.7 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นความประสงคขอสําเนา ก.พ.7 ท่ีงานบุคคล 

งานบุคคลติดตอ สพม. เพ่ือขอสําเนา ก.พ.

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรับสําเนา ก.พ. ท่ี สพม. 

23 



8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานขอทะเบียนประวัติ ก.พ.7

ช่ืองาน งานขอทะเบียนประวัติ ก.พ.7 สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองการขอทะเบียนประวัติ ก.พ.7 เพ่ือนํามาดําเนินการธุรกรรมตางๆ งานบุคคลจะ
ดําเนินการติดตอ สพม. เพ่ือขอ ก.พ.7 
วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษายื่นความประสงคขอสําเนา 
ก.พ.7 ท่ีงานบุคคล 

1 วัน งานบคุคล 
โรงเรียน 

2 งานบุคคลติดตอ สพม. เพ่ือขอ
สําเนา ก.พ. 

3-5 วัน สพม. 

3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปรับสําเนา ก.พ. ท่ี สพม. 

1 วัน สพม. 
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1. ช่ืองาน  งานบันทึกวันลาประจําปของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการบันทึกวันลาประจําปของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา 
3. ขอบเขตของงาน

เปนการตรวจสอบควบคุมและบันทึกขอมูลการลาของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจางประจํา  
4. คําจํากัดความ

- 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายงานการลาประเภทตางๆ ของขาราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางประจํา  โดยนับตามปงบประมาณ ( 1 ตุลาคม- 30 กันยายน) เสนอ สพม. 

5.2 สถานศึกษาจัดสงบัญชีรายงานการลาของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจําตามลําดับข้ัน 

5.3  เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบังคับบัญชา 
5.4 เจาหนา ท่ีบันทึกขอมูลการลาของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจางประจํา ลงแฟมประวัติแตละคน 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

 

7. แบบฟอรมท่ีใช

- 

สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายงานการลาประเภทตางๆ ของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 

สถานศึกษาจัดสงบัญชีรายงานการลาของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําตามลําดับข้ัน

เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบังคับบัญชา 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการลาของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ลงแฟมประวัติแตละคน 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานบันทึกวันลาประจําปของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
ช่ืองาน งานบันทึกวันลาประจําปของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : เปนการตรวจสอบควบคุมและบันทึกขอมูลการลาของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการบันทึกวันลาประจําปของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายงานการ

ลาประเภทตางๆ ของขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา 

สถานศึกษา 

2 สถานศึกษาจัดสงบัญชีรายงานการ
ลาของขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจางประจํา
ตามลําดับข้ัน 

สถานศึกษา 

3 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง
และรายงานผูบังคับบัญชา 

คณะกรรมการ 

4 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการลาของ
ขาราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางประจํา ลงแฟม
ประวัติแตละคน 

สพม. 
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1. ช่ืองาน  งานเครื่องราชอิสริยาภรณขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
3. ขอบเขตของงาน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการ ท่ีมีสิทธิ์ตามระเบียบ 
4. คําจํากัดความ

- 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./
ต.ช./ท.ม./ท.ช. จะตองมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้

- รับคํารองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ จากโรงเรียน พรอม
เอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบดังนี้

- ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37
- ตรวจสอบประวัติสําเนา ก.พ.7
- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบสะเนาทะเบยีนบาน
- เจาหนาท่ีดําเนินการกรอกขอมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯใหถูกตอง/ครบถวน/

ตรวจสอบความเรียบรอยของชื่อ/สกุลใหถูกตองตามขอเท็จจริง
5.2 นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา 
5.3 บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
5.4 บันทึกเสนอ ผอ.สพม. 
5.5 ออกเลขท่ีหนังสือสง 
5.6 จัดสงเอกสารใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี 10 มกราคม ของปท่ี

ขอพระราชทาน 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

- 

แจงหลักเกณฑและกําหนดการสงคําขอและการใหยื่นคําขอ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและความสมบูรณของเอกสาร 

หลักฐานประกอบ ลงโปรแกรม OBEC KR 

นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 

บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาลงนามหนังสือ 

ดําเนินการจัดสงเอกสารให สพฐ. 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานเครื่องราชอิสริยาภรณขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ 

ช่ืองาน งานเครื่องราชอิสริยาภรณขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครู บุคลากรทาง 
การศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิ์ตามระเบียบ 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวปฏิบัตกิารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการและลูกจางประจํา 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 ขาราชการและลูกจางประจําเสนอ

ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

สถานศึกษา

2 สถานศึกษารวบรวมสง สพม. สถานศึกษา

3 สพม. ตรวจสอบและลงโปรแกรม 
OBEC KR 

คณะกรรมการ 

4 นําเขาท่ีประชุมพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ 

ผูบังคับบัญชา 

5 จัดสงเอกสารใหคณะกรรมการการ
ศึกข้ันพ้ืนฐานภายในวันท่ี 10ม.ค.
ของปท่ีขอพระราชทาน 

สพท. 
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1. ช่ืองาน  งานขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ 
3. ขอบเขตของงาน

ตามพระราชบัญญัติประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ.2542 และขอ 5 (5.1) แหงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยบัตรประจําตัวลูกจางประจํา พ.ศ.2531 ใหขาราชการ ขาราชการบํานาญ และ
ลูกจางประจํา มีบัตรประจําตัวได สําหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจําตัวไดนับแตสัญญาจางจนถึงวัน
สิ้นสุดสัญญาจาง 
4. คําจํากัดความ

เจาหนาท่ีของรัฐ หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 ขาราชการ/ลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ และพนักงานราชการ หากประสงคขอ
มีบัตรประจําตัวใหยื่นคําขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ.2542 พรอมรูปถาย ขนาด 
2.5 X 3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป จากโรงเรียนตนสังกัด  

5.2 เจาหนาท่ีรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร จัดทําบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเปน 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 1 ชุด และขาราชการบํานาญ 1 ชุด จัดพิมพบัตรดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรใหยื่นขอมีบัตรตอไป 
6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

- แบบคําขอมีบัตรประจําตัวของรัฐ

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการยื่นคําขอมีบัตรฯ 

สถานศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รูปถาย 

สพท. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รูปถายตามท่ีกําหนด 

สพท.จัดทําบัตร สงมอบบัตร 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ
ช่ืองาน งานขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : ขาราชการ ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจํา มีบัตรประจําตัวได สําหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจําตัวไดนับแต 
สัญญาจางจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจาง 
วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวปฏิบัตกิารขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 ขาราชการ/ลูกจางประจําและ

พนักงานราชการยื่นคําขอมีบัตร
ตามแบบ 

สถานศึกษา 

2 สถานศึกษาตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน รูปถาย 

สถานศึกษา 

3 สพท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รูปถายตามท่ีกําหนด 

คณะกรรมการ 

4 สพท.จัดทําบัตร สงมอบบัตร ผูบังคับบัญชา 
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กลุมงานพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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1. ช่ืองาน  การฝกอบรมพัฒนาตามความตองการ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตาม
ความตองการ 
3. ขอบเขตของงาน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
มาตรา 79 ผูบังคับบัญชา ทุกระดับจึงมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู
อยูใตบังคับบัญชาทุกคน ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ และไดมาตรฐาน ถือวาการปฏิบัติงานและการเรียนรู
เปนเรื่องเดียวกัน จําเปนตองพัฒนาตลอดเวลา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหนาท่ีตอง
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวย ใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
อ่ืนๆ นําผลการพัฒนาไปใชเปนสวนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริการทรัพยากรบุคคลตอไป 
4. คําจํากัดความ

- 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 จัดทําสารสนเทศ โยการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนท่ีจะนํามาใชวางแผน
พัฒนา เชน 

- ตามความรูความสามารถ ความสนใจและความตองการในการพัฒนาของบุคลากร
ของสถานศึกษา 

- ขอมูลสถานท่ีในการจัดอบรมพัฒนา หนวยงานท่ีเปนเครือขายในการพัฒนา
- บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาตางๆ

5.2 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
5.3 ดําเนินการพัฒนา 
5.4 ติดตามและประเมินผล 
5.5 นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

จัดทําขอมูลสารสนเทศ วางแผนการพัฒนา 

จัดทําเครื่องมือการพัฒนา 

ดําเนินการพัฒนา 

ติดตามและประเมินผล 

นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน 
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7. แบบฟอรมท่ีใช

- แบบสํารวจขอมูล

- แผนงาน/โครงการ

- แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน

- แบบบันทึกการดําเนินงาน

- แบบสรุปผล

- แบบเสนอแนะ
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ  การฝกอบรมพัฒนาตามความตองการ
ช่ืองาน การฝกอบรมพัฒนาตามความตองการ สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของสถานศึกษาตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนาท่ีท้ังดานการสงเสริมสนับสนุนและการบริหารการจัดการศึกษาและการจัด    
การเรียนการสอน 
วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวปฏิบัตกิารดําเนินการการพัฒนาตามความตองการของสถานศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรบัผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีมีความ

จําเปนท่ีจะนํามาใชวางแผนพัฒนา 
สพม. 

โรงเรียน 

2 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และ
เอกสารในการพัฒนา 

สพม. 
โรงเรียน 

3 ดําเนินการพัฒนา สพม. 
โรงเรียน 

4 ติดตามและประเมินผล สพม. 
โรงเรียน 

5 นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน สพม. 
โรงเรียน 
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1. ช่ืองาน  งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนคูมือการดําเนินการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน

ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พระราชบัญญัติและ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23 “ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
อํานาจและหนาท่ี ดังนี้.... (5) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน” 
มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีผลงานดีเดน
เปนท่ีประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงานทางการศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามควรแกกรณี” 
4. คําจํากัดความ

- 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 สถานศึกษาจัดทํากิจกรรมตามโครงการประจําป ประวานการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
สรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

5.2 สพม. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

5.3 สพม. แจงสถานศึกษาคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ 
5.4 สถานศึกษาดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑ 
5.5 สถานศึกษาแจงขาราชการในสังกัดทราบ แลวสงประวัติและผลงานตามแบบท่ีกําหนด

ไปยัง สพม. 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

- ใบสมัครเพ่ือคัดเลือก

จัดทําหลักเกณฑ วิธีการสรรหา และคัดเลือก 

สพม. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการสรรหา และคัดเลือก 

ประกาศหลักเกณฑ วิธีการสรรหา และคัดเลือก 

ดําเนินการการสรรหา และคัดเลือก 

ประกาศผลและประชาสัมพันธ 

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัลตามโอกาสอันสมควร 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ  งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ช่ืองาน งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครองระบบคุณธรรมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค : เพ่ือเปนคูมือปฏิบัติงานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 จัดทําหลักเกณฑ วิธีการสรรหา 

และคัดเลือก 
สพม. 

โรงเรียน 

2 สพม. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ 
วิธีการสรรหา และคัดเลือก 

สพม. 
โรงเรียน 

3 ประกาศหลักเกณฑ วิธีการสรรหา 
และคัดเลือก 

สพม. 
โรงเรียน 

4 ดําเนินการการสรรหา และคัดเลือก สพม. 
โรงเรียน 

5 ประกาศผลและประชาสัมพันธ สพม. 
โรงเรียน 

6 มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล 
ตามโอกาสอันสมควร 
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1. ช่ืองาน  งานขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ 
3. ขอบเขตของงาน

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 9 กําหนดให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุญาตวิชาชีพ 
4. คําจํากัดความ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หมายถึง หลักฐานท่ีออกใหแกผูมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ความรู และมาตรฐานประสบการณวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด และมีสิทธิประกอบวิชาชีพควบคุมไดตามกฎหมาย 
โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 5 ป 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ หาก
ประสงคขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหยื่นเรื่องท่ีงานบุคคล พรอมเอกสารหลักฐานดังนี้ 

1) คส.02.10 – คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2) รูปถาย ขนาด 2.5 X 3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป
3) เอกสารประกอบการพิจารณา เชน สําเนาบัตรขาราชการ สําเนาวุฒิการศึกษา

เกียรติบัตรตางๆ 
5.2 เจาหนาท่ีฝายบุคคลรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ 

KSP School 
5.3 รอการอนุมัติจาก ระบบ KSP School 
5.4 เม่ือระบบ KSP School อนุมัติการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เจาหนาท่ีฝาย

บุคคลจะพิมพเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกจากระบบ KSP School แลวแจงใหครูผูยื่นคําขอมา
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

 

7. แบบฟอรมท่ีใช

- แบบคส.02.10 – คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ หากประสงค

ขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใหยื่นเรื่องท่ีงานบุคคล พรอมเอกสารหลักฐาน

รอการอนุมัติจาก ระบบ KSP School 

เม่ือระบบ KSP School อนุมัติการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เจาหนาท่ีฝาย

บุคคลจะพิมพเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกจากระบบ KSP School แลว

แจงใหครูผูยื่นคําขอมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เจาหนาท่ีฝายบุคคลรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ  KSP School
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ
ช่ืองาน งานขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีใบประกอบวิชาชีพครู 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวปฏิบัตกิารขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 ขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา  หากประสงคขอตอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให
ยื่นเรื่องท่ีงานบุคคล พรอมเอกสาร
หลักฐาน 

สถานศึกษา 

2 เจาหนาท่ีฝายบุคคลรับเรื่อง 
ตรวจสอบเอกสาร ดําเนินการ
กรอกขอมูลในระบบ         

สถานศึกษา

3 รอการอนุมัติจาก ระบบ KSP 
School 

คุรุสภา

4 เมื่อระบบ KSP School อนุมัติการตอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เจาหนาท่ี
ฝายบุคคลจะพิมพเอกสารใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูออกจากระบบ KSP 
School แลวแจงใหครผููยื่นคําขอมารับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

คุรุสภา
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งานวินัย 
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1. ช่ืองาน  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2. วัตถุประสงค

เพ่ือดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณตามท่ีกฎหมายกําหนด 
3. ขอบเขตของงาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเปนการรักษามาตรฐานการประกอบ
อาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ใหเปนไปตามมาตรฐานอยูเสมอ  
4. คําจํากัดความ

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพท่ีพึง
ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตาม 
ประกอบดวยมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณวิของชาชีพ หมายถึง จรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบดวย จรรยาบรรณตอ
ตนเอง จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบอาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

5.1 สพท. จัดทําขอมูลหรือประสานขอมูลถึงความตองการในการวางแผนการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามท่ีคุรุสภากําหนดเก่ียวกับ 

- มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ท่ีคุรุสภากําหนด
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติตน

5.2 วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ดําเนินการรวมกับ
สถานศึกษา 

5.3 สพท. สถานศึกษา สงเสริม ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรา 9 (4) 

5.4 การดําเนินการกรณีพักใชหรือเพิกถอนในอนุญาต ซ่ึงจะดําเนินการโดยยึดกรอบตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอรมท่ีใช

-

สพท. จัดทําขอมูลหรือประสานขอมูล วางแผนพัฒนา 

สพท./สถานศึกษา สงเสริม ควบคุมฯมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณ 

การดําเนินการกรณีพักใชหรือเพิกถอนในอนุญาต 

วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ช่ืองาน งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล รร.คายบางระจันวิทยาคม 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ : ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตองพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

วัตถุประสงค : เพ่ือดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ลําดับ

ท่ี 
แผนผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 สพท. จัดทําขอมูลหรือประสาน

ขอมูล วางแผนพัฒนา 
สถานศึกษา 

สพท. 

2 วางแผนการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ 

สพท.

3 สพท./สถานศึกษา สงเสริม 
ควบคุมฯมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 

สพท.

4 การดําเนินการกรณีพักใชหรือเพิก
ถอนในอนุญาต 

สพท.
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สวนที่ 3 คณะทํางาน 
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บุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 

นางสาวรัตนาภรณ บัวทอง  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

1. ครูปนัดดา สีวะรม   กรรมการ 

2. ครูมนัสชัย สีสด   กรรมการ

3. ครูวัชราภรณ ศรีหงส   กรรมการ 
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ภาคผนวก 



พันธกิจ / ภาระหนาที่ / กลุมบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม 

การบรหิารงานบคุคล 
การบรหิารงานบุคคลในสถานศกึษา เปนภารกจิสําคญัท่ ีมุงสงเสรมิใหสถานศกึษาสามารถปฏบิัตงิาน 

เพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ 
ภายใตกฎหมาย ระเบยีบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดรบัการ 
พฒันา มีความร ูความสํามารถ มขีวัญกำลงัใจ ไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรต ิมคีวามมัน่คงและกาวหนาใน 
วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคญั 
วัตถุประสงค 

1. เพ่อืใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตาม หลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. เพื่อสงเสริมบุคลากร ใหมีความรู  ความสํามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ 
รับผิดชอบใหเกิดผล สําเร็จตามการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบ 
วินัยจรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

4. เพ่อืใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ การยกยองเชิดชู 
เกียรตมีิความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่งึจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผเูรียนเปน 
สําคัญ 
พันธกิจ / ภาระหนาท่ี 

1. การวางแผนอัตรากาลังคนการกําหนดตําแหนง
1.1 การวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลังคน

1.1.1 วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
1.1.2 จัดทาแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 
1.2.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอกําหนด

ตําแหนง 
1.2.2 ประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอกําหนดตําแหนง 

        1.2.3 สงคาขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง /ขอเลื่อนวิทยฐานะ /ขอกําหนดตําแหนงสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
และเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง 

1.2.4 งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
2.1 การดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งใหเปนไปตามขอกําหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ. เขต

พ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
2.2 การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 



2.2.1 กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

2.2.2 กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สถานศึกษาสํามารถดําเนินการจาง
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาไดโดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.3 การแตงตั้ง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1 เสนอคํารองขอยาย ใหรายงานการบรรจุแตงตั้ง รับยาย ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ

จัดทําทะเบียนประวัติตอไป 
       2.3.2 กรณีรับยาย ใหรายงานการบรรจุแตงตั้ง รับยาย ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือจัดทา

ทะเบียนประวัติตอไป 
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.1.1 การเลื่อนเงินเดือน ปกติ และกรณีพิเศษ 
      3.1.1.1 ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
      3.1.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตองชี้แจงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 

      3.1.1.3 รายงาน การสั่งเลื่อนและไมเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดําเนินการตอไป 

3.2 งานทะเบียนประวัติ 
3.2.1 สถานศึกษารวบรวมสําเนาทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลลงในทะเบียนประวัติ 
3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

3.4.1 ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควรไดรับการเสนอของพระราชทา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

3.4.2 ดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

4. วินัยและการรักษาวินัย
4.1 ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด
5.งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ
5.1 สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติครูในทุกดาน
5.2 สงเสริมกิจกรรมสรางขวัญกาลังใจใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสตาง ๆ

อยางมีประสิทธิภาพ 



6.งานพัฒนาบุคลากร
6.1 ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรม การศึกษาตอการศึกษาดูงาน

ประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู และพัฒนาตนเองใหสอดคลองตํามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการจัดทําสถิติ
ขอมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร  

7. กลุมงานสนับสนุน
7.1 งานอนามัย : ใหบริการดานการพยาบาลกับขาราชการครู บุคลากร และนักเรียน สงเสริมสุขภาพ

ครูบุคลากรและนักเรียน 
7.2 งานโภชนาการ : ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการและดําเนินการเก่ียวกับ 

สิ่งแวดลอมดานโภชนาการ 
7.3 งานยานพาหนะ : บํารุงรักษา กากับ ติดตาม การใหบรกิาร ยานพาหนะแกคณะครูและบุคลากร 

ของโรงเรียนงานซอมบํารุงยานพาหนะและจัดระเบียบคิวการใชรถโรงเรียน 



มาตรฐานการปฏิบัติงานในตาํแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

๑. งานพัฒนาบุคลากร  มีขอบขายภาระงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ รวบรวมขอมูลบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สมัมนา 

๑.๒ สรุปรายงานผลการสงเสริม พัฒนาบุคลากรเขารวมประชุม อบรมสัมมนา 

๒. งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชยและยกยองเชิดชูเกียรติ  มีขอบขายภาระงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
๒.๒ ดําเนินการในการนําเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาแก 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
๒.๓ จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ดิเรกคุณากรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนปจจุบัน 
๒.๔ งานยกยองเชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลังใจ แนวปฏิบัติ 

- มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูคุณความดี ไมเคย ลา สาย ขาดราชการ

- มอบเกียรติบัตรนกัเรียน “ เด็กดีศรีเขานอย “ ตามเกณฑท่ีกําหนด

- มอบเกียติบัตรแสดงความยินดีครูท่ีมีผลงานในการสงนักเรียนเขารวมแขงและไดรับรางวัล

ประเภทตาง ๆ 

- จัดทําสารสนเทศ

๓. งานสารสนเทศของกลุมงาน  มีขอบขายภาระงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ รวบรวม วิเคราะหขอมูล จัดทําขอมูลสารสนเทศงานบุคคล 
๓.๒ ประชาสัมพันธ  นําเสนอขอมูล  งาน/กิจกรรมการดําเนินงานของกลุมงานใหผูเก่ียวของรับทราบ 
๓.๓ ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอประสานงาน  ท้ังบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓.๔ รวบรวมขอมูล  จัดทําสถิติกิจกรรม  ผลงานของกลุมงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรใหบุคคลอ่ืน 

ไดรับทราบ พรอมท้ังจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดําเนินงานตางๆ 
4. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาการบรรจุแตงตั้ง

4.๑ การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง แนวทางปฏิบัติ 

      ๑)  วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

      ๒)  จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

      ๓) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพ่ือขอความเห็นชอบตอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      ๔) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 

4.๒ การกําหนดตําแหนง แนวทางการปฏิบัติ 

      ๑) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

      ๒) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ

สถานศึกษาเพ่ือนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ 



4.๓  การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการ แนวทางการปฏิบัติ 

       ๑) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข/ขอ

กําหนดตําแหนงเพ่ิมจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

       ๒) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมจาก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

       ๓) สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข/ขอกําหนด

ตําแหนงเพ่ิมจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือ

นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง

5. การจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว

แนวทางการปฏิบัติ 

5.๑ กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําหนด 

5.๒ กรณีการจางลูกจางประจําและการจางลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก ๑ )  สถานศึกษา

สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา 

ภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 

6. การแตงตั้ง  ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ

6.๑ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาอ่ืน 

6.๒ เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา เพ่ือดําเนินการนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยายและผูรับยายแลวแตกรณี 

6.๓ บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับยายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.๔ รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือจัดทํา

ทะเบียนประวัติตอไป 

7. การโอน หรือการเปล่ียนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น แนวทางการปฏิบัติ ( ๕๘)

7.๑  เสนอคํารองขอโอนของขาราชการพนักงานสวนทองถ่ินไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดําเนินการ

ตอไป 

7.๒  บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

8. การบรรจุ กลับเขาราชการ แนวทางการปฏิบัติ

8.๑ การบรรจุ กลับเขาราชการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๔ )  ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๖๕ ) และลาออกจาก

พนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(มาตรา ๖๗ ) 



8.๒ กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๔ )  เสนอคําขอของผูขอกลับเขารับราชการไปยังสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ อ. ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง 

8.๓ กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๖๕) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายใน

กําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน ๔ ปใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง 

8.๔ กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร(มาตรา๖๖) 

ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด ๑๘๐วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตาม

มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง 

9. การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง แนวทางการปฏิบัติ

กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคน ใหผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง

ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการได ใหสถานศึกษา

เสนอขาราชการท่ีเหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษา  คน

ใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน( มาตรา  ๕๔ แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

กรณีตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการได  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ สั่งใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง (มาตรา  ๖๘ แหงกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการฝายบริหาร 

 9.1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (คณะกรรมการฝายบริหาร) แนวทางการ

ปฏิบัติ 

    ๑) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติ

หนาท่ี 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูท่ีไดรับการสรรหา และบรรจุแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

- แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑการ
ประเมินผลงาน ฯลฯแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กอนมีการมอบหมายหนาท่ีให
ปฏิบัติงาน 

- ดําเนินการติดตามประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและตอเนื่อง
9.2 การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ (ม.๗๙) แนวทางการปฏิบัติ 

- ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการ
และบคุลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

- กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

- ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร



- ติดตาม ประเมินการพัฒนา
- รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

9.3 การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง (ม. ๘๐) แนวทางการปฏิบัติ 
- ศึกษา  วิเคราะห  คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง ลักษณะงาน  ตามตําแหนงท่ีไดรับการ

ปรับปรุงกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
- ดําเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  เจตคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีเหมาะสม 
- ติดตาม ประเมินการพัฒนา

9.4 การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม. ๕๕) แนวทางการปฏิบัติ 
- ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
- รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

10. การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเล่ือนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษแนวทางการปฏิบัติ 
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี  ความชอบของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 
๓. ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจง
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 

กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแกความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

๔. รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป 

การเล่ือนเงินเดือนกรณีถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ แนวทางการ
ปฏิบัต ิ

๑. แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 

๒. สั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
๓. รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตอไป 
การเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ  ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยแนวทางการปฏิบัติ 
๑. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ /ฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย

จากสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม ฯลฯ 
๒. ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
๓. สั่งเลื่อนเงินเดือนสําหรับผูท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
๔. รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



การเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวแนวทางการปฏิบัติ 
กรณีเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  โดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนด 

กรณีการเพ่ิมคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใต
หลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 

การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือนแนวทางการปฏิบัติ 
- ดําเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืนแนวทางการปฏิบัติ
- ดําเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

11. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ แนวทางการปฏิบัติ
๑. ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

๒. ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง 

๓. นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุมทะเบียน

ประวัติไว 

๔. สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 

  ๕. งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท 

งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ  ยกยองเชิดชูเกียรติ และใหไดรับเงินวิทยพัฒน และการจัด

สวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของ 

1๒. วินัย การรักษาวินัยและการออกราชการ 

12.๑ กรณีความผิดวินัยไมรายแรง แนวทางการปฏิบัติ 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความ

ยุติธรรมโดยไมชักชา เม่ือมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

กระทําผิดวินัยไมรายแรง 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําความผิด

วินัย  หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนและพบวามี

ความผิดวินัยไมรายแรง 

- รายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1๒.๒ กรณีความผิดวินัยรายแรง แนวทางการปฏิบัติ

- ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา  ๕๓  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

- ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา  ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



- ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา  ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
1๒.๓ การอุทธรณ แนวทางการปฏิบัติ
- การอุทธรณกรณีความผิดวินัย

กรณีการอุทธรณความผิดวินัยท่ีไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ

อุทธรณตอ  อ.ก.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายใน  ๓๐  วัน นบัแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 

ก.ค.ศ.  กําหนด 

กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ

ตอ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. กําหนด 

1๒.๔ การรองทุกขแนวทางการปฏิบัติ 

กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกข ตอ ก.ค.ศ. ภายใน 

๓๐  นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 

กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ 

เนื่องมาจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกข ตออ.ก.

ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 

1๒.๕ การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ 

- ใหผูอํานวยการ สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา
- ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯในอันท่ีจะเสริมสรางและ

พัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
- หม่ันสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจ ปองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยตาม

ควรแกกรณี 
1๒.๖ งานพักราชการและออกจากราชการ 

๑. การลาออกจากราชการ แนวทางการปฏิบัติ 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืน 

- รายงานการอนุญาตการลาออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
- การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการ เตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

- ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเขารับการ

พัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. กําหนด 

- ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูท่ีไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ รายงานสํานักงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

1๒.๗ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป แนวทางการปฏิบัติ 

๑. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย  ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 



๒. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลาหรทางการศึกษาออกจาก 
ราชการหากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

และบคุลากรทางการศึกษา 

๓. รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1๒.๘ การใหออกจากราชการไวกอน แนวทางการปฏิบัติ 
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ในกรณีครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้ง 

กรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา (เวนแตไดกระทําผิดโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

๒. รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอน ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดและรายงานการออกจากราชการไปยัง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นอกจากการดําเนินการตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. แลวยังสามารถดําเนินการได 

ดังตอไปนี้ คือ 

กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสมํ่าเสมอ แนวทางการปฏิบัติ 

- ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย

- ถาผูอํานวยการสั่งใหออกจากราชการเม่ือเห็นวาไมสามารถปฏิบัติราชการได

- รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ แนวทางการปฏิบัติ 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

- สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ

- รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
- กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามาตรา ๓๐ แหงกฎหมายระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย ( ม. ๓๐ (๑) ) กรณีเปนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบริหารทองถ่ิน ตาม (ม.๓๐(๑))  กรณีเปนคนไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎก.ค.ศ.(ม.๓๐(๕))กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี(ม.๓๐

(๕)(๗))กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรอืเปนเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง(ม.๓๐(๙))  

- สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครูและบุคคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามสมบัติในมาตรา
(ม.(๓๐)(๑)(๔)(๕)(๗)(๘)หรือ(๙)แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูขาดคุณสมบัติ ตามขอ๑ออกราชการ 

- รายงานการสั่งใหออกราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป    กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบอประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.๓๐(๓)) 
- ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวา ครูผูชวย ครู

และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใดเปนผูคุณสมบัติท่ัวไป ( ม. ๓๐(๓) ) 



- ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติเห็นวาเปนขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งให

ออกจากราชการ 

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไม

เหมาะสม 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูชวย  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ราชการบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 

- ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยกาสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนไมเปนผูหยอนความสามารถไมบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือเปนผูประพฤติตนเหมาะสม ใหสั่ง

ยุติเรื่อง แตถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาเปนผูหยอนความสามารถบกพรอง

ในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม ใหสงเรื่องไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเม่ือ อ.ก.ค. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการใหผูอํานวยการ

สถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

กรณีมีมลทินมัวหมอง 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงกรณีมีเหตุอัน

ควรสงสัยอยางยิ่งวาครูผูชวย  ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดมีการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงแต

การสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะทําใหเสียหายตอทาง

ราชการอยางรายแรง 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอ

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

- เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองกรณี

ท่ีถูกสอบสวนขางตน  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกใน
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเม่ือปรากฏวา ครู
ผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษรายงานผลการสั่งใหออกจากราชการไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
13. งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
14. งานดูแลชวยเหลือนักเรียน และสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค มีขอบขายภาระงานท่ีตอง

ปฏิบัต ิดังนี้

การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- จัดทําแผน/โครงการ
14.๑ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (จากการเยี่ยมบาน /ระเบียนสะสม/SDQ/ สัมภาษณ))

- ดานความสามารถ



- การเรียน/ ผลการเรียน /พฤติกรรมการเรียน

- ความสามารถอ่ืน ๆ

- ความสามารถพิเศษ

- ดานสุขภาพ

- รางกาย / จิตใจ / พฤติกรรม

- ดานเศรษฐกิจ

- เศรษฐกิจ /การคุมครองนักเรียน / การเลี้ยงดู

- ดาน สารเสพติด ยาบา สุรา  บุหรี่ ฯลฯ

- ดาน ความปลอดภัย

- ดานอ่ืนๆ  เชน  ดานเพศ  ฯลฯ

   ๑4.๒ การคัดกรองนักเรียน 

- จัดทําเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน

- กลุมพิเศษ,กลุมปกติ,กลุมเสี่ยง,กลุมมีปญหา

- การดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน

- จัดทําขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหาท่ีเปนกลุมสี่ยงและกลุมท่ีมีปญหา

- จัดทําแนวทาง วิธีการปองกันและแกไข

- ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหา

   ๑4.๓ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

- จัดทําขอมูลนักเรียนท่ีควรไดรับการสงเสริมพัฒนา

- จัดทําแผน/ โครงการ

- ดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

- ติดตามประเมินผล นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนา

- การสงตอนักเรียน

- จัดทําขอมูลนักเรียนท่ีควรไดรับการสงตอ

- จัดทําแนวปฏิบัติในการสงตอนักเรียนท้ังภายในและภายนอก

- มีการสงตอนักเรียนตามแนวปฏิบัติ

- ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

- ติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุงพัฒนา

- จัดใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยปการศึกษาละ  ๑  ครั้ง

- จัดทําขอมูลสารสนเทศ

- ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการมาแลวเพ่ือหาขอสรุปหรือ

ปรับปรุงพัฒนา 

   ๑4.๔ งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

- แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยครูอาจารยนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ตํารวจ นัก

ธุรกิจ เพ่ือจัดกิจกรรม 



- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน นักศึกษา สนุกทาทายและเอาใจใสการเรียน

- ประกาศนโยบายของสถานศึกษาใหชัดเจนเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีดีและท่ีไมพึงปรารถนา

- ติดตอสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีเพ่ือประสานงานขอความรวมมือในกรณีเกิดเหตุ

- บันทึกประจําวันและรายงานเหตุการณรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือลงมือแกไขใหทัน

- เชิญผูปกครองมารวมโครงการของสถานศึกษาสมํ่าเสมอ

- กําชับใหครูอาจารย ทุกคนเปนตนแบบพฤติกรรมท่ีดี

- เชิญวิทยากรในชุมชนมารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาใหทํางานเปนกลุมและกิจกรรมโครงการหองเรียนสีขาว

14.5. งานสงเสริมกิจการนักเรียน  มีขอบขายภาระงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

14.5.๑ ควบคุม ดูแล กวดขัน พฤติกรรม ท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน 

14.5.๒ ปรับปรุงแกไข พัฒนาสงเสริม นักเรียน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

15. งานสงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการโรงเรียน  มีขอบขายภาระงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้

15.๑ งานเก่ียวกับดูแลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

๑5.๒ บริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพและการบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

๑5.๓ จัดทําเอกสารบันทึกผูใชบริการหองพยาบาล 

๑5.๔ จัดเตรียมหาซ่ือ เครื่องเวชภัณฑยาท่ีจําเปนในการปฐมพยาบาล 

- บริหารจัดการหองพยาบาลใหถูกสุขลักษณะ

- บันทึกสุขภาพ / สํารวจภาวการณเจริญเติบโต

- สรุปผลการดําเนินงาน

16. งานเวรยามรักษาการ  มีขอบขายภาระงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้

16.๑ จัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ การลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา การบันทึกเวรยามในเวลา 

และนอกเวลาราชการหรือหลักฐานการขออนุญาตตาง ๆ ฯลฯ 

- จัดทําคําสั่ง  เวรกลางคืน/ เวรวันหยุด/เวรกลางคืน

- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีเวร ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ

- สํารวจตรวจตรา การเปด ปดไฟ ความเรียบรอยของอาคารสถานท่ี และบริเวณโดยท่ัวไป

ของโรงเรียน

- ลงเวลาปฏิบัติราชการ เม่ือมาปฏิบัติหนาท่ีเวร

- ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณผิดปกติใหรีบรายงาน ผูอํานวยการสถานศึกษาทราบทันที

ดูแลและติดตามนักเรียนท่ีมาโรงเรียนสาย / ควบคุมดูแลจัดนักเรียนเขาหองประชุมเม่ือมี

การประชุม 

- ดูแลใหนักเรียนมีวินัยในการใชอาคารสถานท่ี อาคารประกอบตาง ๆ อยางประสิทธิภาพ

เชน โรงอาหาร หองประชุม หองนํา หองสวม ฯลฯ 

 



18. งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System

: EMIS) มีขอบขายภาระงานท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้

จัดทําขอมูลในโปรแกรมท่ีใชในการบริหารจัดการขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ีเว็บไซต http://data.bopp-obec.info ใหเปนปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวย 

18.๑ ขอมูลดานเทคโนโลยีในโรงเรียน 
๑8.๒ ขอมูลครุภัณฑในโรงเรียน (M-OBEC) 
๑8.๓ ขอมูลครูและบุคลาการทางการศึกษา ครูอัตราจาง ลูกจางตาง ๆ ท้ังในงบประมาณและ

นอกงบประมาณ ท่ีมีอยูในโรงเรียน ณ ปจจุบัน 
    ๑8.๔ ขอมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All: EFA) เม่ือโรงเรียนทํา

การจัดเก็บขอมูลตามระบบ EMIS ผานทางระบบอินเทอรเน็ตเปนท่ีเรียบรอยแลว ระบบจะสามารถนําเสนอ
ขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบของระบบเว็บไซตของโรงเรียนไดอีกดวย โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนบันทึกขอมูลผานทางระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และโรงเรียนสามารถตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และโรงเรียนเองได 


	คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
	สารบัญ
	ภาคผนวก
	แนวคิด
	วัตถุประสงค์
	พันธกิจ / ภาระหน้าที่
	๓. ขอบเขตของงาน
	๗. แบบฟอร์มที่ใช้


	ita_23100138_1_20211025-161805



