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โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

คู่มือปฎิบัติงานการบริหารงานคนโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัดการศึกษาการ
กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาของ สพฐ. กลุ่มงานบริหารบุคคลได้จัดงานให้ครอบคลุมกับภาระงานท่ี
กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียนในการจัดการศึกษา และให้บริการ
ทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวังภาระงานท่ีปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ี
กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคลคู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่าย ตามกรอบงานท่ีบรรจุไว้ในโครงสร้าง
การบริหารงานวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏบิัติงานและคณะทำงานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและขอขอบคุณคณะทำงานใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันอย่างมุ่งมัน่อุทิศทุ่มเทอย่างดียิ่ง  
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ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีน 
ชื่อและทีต่ัง้ 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ท่ีต้ัง 355 หมู่ท่ี  1  บ้านโนน  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง   
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000  พื้นท่ีท้ังหมด 10 ไร่   1 งาน   40 ตาราง
วา  โทรศัพท์  043-379075   โทรสาร -         
e-mail   nonthon.sc@gmail.com            website  http://nonton.kkzone1.go.th/ 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  อยู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ท่ี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ประวตัิความเปน็มา 
                ประวัติสถานศึกษา  ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ.2493 มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนและบ้าน
ท่อน เริ่มแรกเปิดทำการ  สอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ใช้ช่ือโรงเรียน
ว่า  “โรงเรียนบ้านท่อน  (ดอนสวรรค์ราษฎร์วิทยา)” และต่อมา พ.ศ.2511  ชาวบ้านโนน  ซึ่งเป็น
หมู่บ้านในเขตบริการได้ขอแยกไปต้ังโรงเรียนท่ีบ้านโนน  ด้วยเหตุผลในการเดินทางไปกลับระหว่าง
บ้านกับโรงเรียนไม่สะดวก  มีความลำบากในช่วงฤดูฝน และได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบา้น
โนนท่อน” โดยมี นายสิงห์  มนูศิลป ์ เป็นครูใหญ่  จากโรงเรียนบ้านท่อนเดิม  และ นายสังข์   นาค
ประเวศน์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเดิม  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนบ้านโนน
ท่อน  ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา”  
 สภาพปัจจุบนั 
                    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  ต้ังอยู่ 355 หมู่ท่ี  1  บ้านโนน  ตำบลโนนท่อน  อำเภอ
เมือง   จังหวัดขอนแก่น   สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ท่ี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1    มีอาคารเรียน  4  หลังแบ่งเป็น  10  ห้องเรียน 5 ห้อง ประกอบ
อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง   ห้องสมุด   1   หลัง  มีข้าราชการ
ครู  15  คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คือ  นายสุพัฒน์  นรินยา 

วสิยัทัศน ์(vision)  
“โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาร่วมกับชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามหลักสูตร เน้นกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ สภาพภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ” 
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อตัลกัษณข์องโรงเรยีน 
         “มีวินัย หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย ท่ีบ่งบอกถึงการปฏิบัติตามระเบียบ 
แบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจน
ยึดมั่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น” 
เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน 
“จิตใจงาม น้ำดินดี วิถีพอเพียง”  

จิตใจงาม หมายถึง ความร่วมมือเป็นเครือข่าย การพัฒนาในด้านต่างๆของสถานศึกษา 
ชุมชน และองค์กร ต่างๆอย่างเหนียวแน่น มั่นคง และยั่งยืน 

น้ำดินดี หมายถึง ท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

วิถีพอเพียง หมายถึง การด าเนินงาน การพัฒนาในด้านต่างๆของสถานศึกษายึดแนวทาง
ตามหลักปรัชญา 
พนัธกจิ  

1) การศึกษาให้นักเรียนช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนและพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตรงตามหลักสูตร 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เปา้หมาย 
1. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาพ 

ร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงความสามารถ ตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
5. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
6. โรงเรียนเป็นท่ีเช่ือมั่นและศรัทธาของชุมชน 
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แผนผงัโรงเรยีนบา้นโนนทอ่นวทิยา 
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แผนผงัการบรหิารกลุม่งานบรหิารงานบคุคล 
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ขอบขา่ยงานกลุม่บริหารงานบคุคล 

การบริหารงานบคุคล  

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาเป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียน
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรยีน  เพี่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ให ้เกิดความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบยีบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

วตัถปุระสงค ์
        1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
        2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ี
รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
        3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน 
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
        4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ความหมายและความสำคญัของงานบคุลากร 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษา 
และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ท้ังนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่ง ท่ีจะทำให้โรงเรียน ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้
บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
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   ขอบเขตการบรหิารบคุลากรในโรงเรยีนกำหนดไว ้4 ประการ ดังนี ้
      1. การแสวงหาบุคลกร 
      2. การบำรุงรักษาบุคลกร 
      3. การพัฒนาบุคลกร 
      4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 
      ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
      1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ท่ีเหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง 
กระบวนการรับสมัคร และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย 
ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ในด้านการรับสมัคร หรือบรรจุแต่งต้ังบุคลากร อำนาจเหล่านี้ มักจะเป็น
อำนาจในระดับสูง เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาส
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร
ควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ท่ัวไป คือ 
         1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ช่ือเสียง 
สนใจในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 
         1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถท่ัวไป 
และความสามารถเฉพาะ 
      2. การบำรุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ บุคลากรใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการทำงานส่ิงจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น 
         2.1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ว่าควรให้ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา 
         2.2 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการทำงาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การทำงาน 
         2.3 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ี การงาน 
         2.4 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ 
      3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทำงานในหน้าท่ีด้วย ความ
ขยันหมั่นเพียร มีพลังใจในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะทำ ได้โดยการ
ส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การอบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วย
ตนเอง เป็นต้น 
      4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าท่ีการงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร การ
ให้บุคลากรพ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก 
เกษียณอายุ หรือการลดจำนวนบุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วย
สาเหตุปกติ เช่น การเกษียณอายุไม่ใคร่มีปัญหา แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น 
การขอโอน การให้ออกเพราะผิดวินัย การลดจำนวนบุคลกร ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนิน งานในโรงเรียนให้น้อยท่ีสุด 

6 



       สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้ให้ ความหมาย 
ขอบข่ายและหน้าท่ีของบุคลากรไว้ดังนี ้
ขอบขา่ยงานบุคลกรในโรงเรยีนจะประกอบดว้ยภาระงานหลกั 4 ประการ คอื 
   1. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
   2. การพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร 
   3. การรักษาระเบียบวินัย 
   4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
บทบาทหนา้ทีโ่ดยทัว่ไปของงานบคุลากรมดีงัตอ่ไปนี้ 
   1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 
   2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
   3. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 
   4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
   5. ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตาม
จุดประสงคข์องโรงเรยีน 
   1. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 
   3. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
   4. ดำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน 
   5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 
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ภารกจิงานบคุลากร 

1. การวางแผนอตัรากำลงัและกำหนดตำแหนง่ 
   1.1 การวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัรากำลงัคน 
   แนวทางการปฏบิัต ิ
      1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
      2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
      3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี                            
      4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

   1.2 การกำหนดตำแหนง่ 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อนำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี                            

1.3 การขอเลือ่นตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาและวทิยฐานะขา้ราชการครู 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
ตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง
สำนักงานเขตพื้นท่ี                            
      2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
      3) ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอ
กำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี                     
เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 
2. การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 
   2.1 ดำเนนิการสรรหาเพือ่บรรจุบคุคลเขา้รบัราชการเปน็ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ในสถานศกึษาเปน็อำนาจหนา้ทีข่องผูม้อีำนาจตามมาตรา53 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนด 
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   2.2 การจา้งลกูจา้งประจำและลกูจา้งชัว่คราว 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนด                    

      2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษา
สามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

   2.5 การรกัษาราชการแทนและรกัษาการในตำแหนง่ 
   แนวทางการปฏบิตั ิ

กรณีท่ีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้า
ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
(มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
3. การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏิบตัริาชการ 
    3.1 การพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
      1) การพฒันากอ่นมอบหมายการปฏิบตัหินา้ที ่
      แนวทางการปฏิบตั ิ
         (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน 
         (3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
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    3.2 การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
      1) การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนกรณปีกตแิละกรณพีเิศษ 
      แนวทางการปฏบิัต ิ
         (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
         (3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้อง
ช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
      กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
         (4) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
        3.3 การเพิม่คา่จา้งลกูจา้งประจำและลกูจา้งชัว่คราว 
    แนวทางการปฏบิตั ิ

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ ์และวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถดำเนินการ จ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

3.4 การดำเนนิการเกีย่วกบับญัชถีอืจา่ยเงนิเดอืน 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

3.5 เงนิวทิยฐานะและคา่ตอบแทนอืน่ 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
    3.6 งานทะเบยีนประวตั ิ
      1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
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      แนวทางการปฏบิัต ิ
         (1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 
ฉบับ 
         (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ         
         (3) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัต ิ
    3.7 งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์
    แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
      3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    3.8 การขอมบีัตรประจำตวัเจ้าหนา้ที่ของรฐั 
    แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
      2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
      3) นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว ้
      4) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา 
    3.9 งานขอหนงัสอืรบัรอง งานขออนญุาตให้ขา้ราชการไปตา่งประเทศ งานขออนญุาตลา
อปุสมบท งานขอพระราชทานเพลงิศพ การลาศกึษาตอ่ ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิละใหไ้ดร้บัเงนิวทิยพัฒน ์
และการจดัสวสัดกิาร ดำเนนิการตามกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
4. วนิยัและการรกัษาวนิยั 
    4.1 กรณคีวามผดิวนิยัไมร่า้ยแรง 
    แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและ
ความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
      2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทำผิด
วินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
      3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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    4.2 กรณคีวามผดิวนิยัรา้ยแรง 
    แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
      2) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ 
      3) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 
      4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    4.3 การอทุธรณ ์
    1) การอทุธรณก์รณคีวามผดิวนิยั 
    แนวทางการปฏบิตั ิ

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 

   4.4 การรอ้งทกุข ์
   แนวทางการปฏบิตั ิ

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 
   4.5 การเสรมิสรา้งและการปอ้งกนัการกระทำผดิวนิยั 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
   1) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
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   2) ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้าง
และพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. งานออกจากราชการ 
   5.1 การลาออกจากราชการ 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
      2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   5.2 การใหอ้อกจากราชการ กรณไีมพ่น้ทดลองปฏิบตัหินา้ทีร่าชการหรอืไมผ่า่นการเตรยีมความ
พรอ้มและพฒันาอยา่งเข้มตำ่กวา่เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
   แนวทางการปฏบิตั ิ
      1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้า
รับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด 
      2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
      3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
      4) รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
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เอกสารอ้างอิง 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.คูม่อืการปฏิบตังิาน
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กลุ่มบรหิารบุคคล. ค้นคว้าวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564. 
https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2019/06/5 

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์. การบรหิารงานโรงเรยีน. ค้นคว้าวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564. 
http://kosumkws.ac.th/datashow_60022 

14 

https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2019/06/


 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

15 



 



 





 


