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ค าน า 
 

เอกสารคู่มือแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล เล่มนี ้ ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดตาล  จัดท าขึ้น  
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่  ทั้งนี ้ด้วยเหตุที่ว่าการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากขึ้น และด าเนินการได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของรฐั ทีส่ังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นนิติบุคคล ท าให้สถานศึกษาสามารถจัดหารายได้ ผลประโยชน์ และระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน ซึ่งผู้บริหาร ในฐานะผู้แทนสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ และมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา เอกสารเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้น าไปประยุกต์ ใช้ใน
การบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพต่อไป 
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การบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนวัดตาล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญทีมุ่่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน  
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกดิความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู ้
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้การด า เนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ    ให้

เกิดผลส าเร็จตามหลักการบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
๒. การสรรหาและการบรรจแุต่งต้ัง 
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๔. วินัยและการรักษาวินัย 
๕. การออกจากราชการ 

๑. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนง่ 
๑.๑ การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลังคน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

 



 
๒) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

๑.๒ การก าหนดต าแหน่ง 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ

น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณ ีพิจารณาอนุมัต ิ

๑.๓ การขอเลือ่นต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาและวทิยฐานะข้าราชการครู 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ

ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

๒) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๓) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลีย่นแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 ๒.๑ ด าเนนิการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศกึษากรณีได้รบัมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษา 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) การสอบแขง่ขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒) การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 

(๑)  ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนขอสถานศึกษาไป
ยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพือ่ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาและขออนุมัติต่อ 
ก.ค.ศ. 

(๒) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วใหส้ถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและ
ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 
 
 



 

๒.๒ การจา้งลกูจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณใหด้ าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด 

๒) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วกรณีอื่นนอกเหนือจาก ๑)สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒.๓ การแต่งตั้ง ย้าย โอนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

๑) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) เสนอค ารอ้งขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด าเนินน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่

การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
(๒) บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่

การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรบัต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือจัดท า

ทะเบียนประวัติต่อไป 

๒) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
แนวทางการปฏิบัต ิ(ม. ๕๘) 
๑) เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
(๒) บรรจุแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 

๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี

ออกจากราชการ(มาตรา ๖๔) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตร(ีมาตรา ๖๕) ออกจากราชการเพื่อรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่า ด้วยการรับราชการทหาร(มาตรา ๖๖) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ
อื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๗) 

แนวทางการปฏิบัต ิ
กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๔) เสนอค าขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพื่อขออนุมัต ิอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตร(ีมาตรา ๖๕) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรอีนุมัติแต่ไม่เกิน ๔ ปี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา๕๓ สั่งบรรจุและแต่งต้ัง 

 



กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่า ด้วยการรับราชการทหาร(มาตรา ๖๖) ให้ยื่น
เรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(มาตรา ๖๗ ) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ ที่ต้องการจะรับเข้า รับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที ่ก.ค.ศ. 
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให ้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งต้ัง 

๒.๕ การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
แนวทางการปฏิบัต ิ
กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่
เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตง่ต้ังข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน (มาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

กรณีต าแหน่งข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา ๖๘ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

๓. การเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

๓.๑ การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

๑) การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏบิตัหิน้าที่ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแกผู่้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแตง่ต้ังเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(๒) แจ้งภาระงานมาตรฐานคณุภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล

งาน ฯลฯแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 
(๓) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหม้ีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนือ่ง 

๒) การพฒันาระหว่างปฏิบตัหิน้าที่ราชการ (ม.๗๙) 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ศึกษา วิเคราะห ์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา 
(๒) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
(๓) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
(๔) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
(๕) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 



 
๓ ) การพฒันาก่อนเลื่อนต าแหนง่ (ม. ๘o) 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ศึกษา วิเคราะห ์คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงาน ตามต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง

ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(๒) ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ เจตคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่

เหมาะสม 
(๓) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 

๔ ) การพฒันากรณีไม่ผ่านการประเมินวทิยฐานะ (ม. ๕๕) 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
(๒) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณปีกติและกรณีพเิศษ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(๓) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจง
เหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที ่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

(๔) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัหิน้าที่ราชการ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให้ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตร ี
(๒) สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
(๓) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นที่เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๓) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบตังิานวิจัย 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จาก

สถานศึกษาหรอืสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
(๒) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
(๓) สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 



 
(๔) รายงานผลการด าเนนิการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๓ การเพิ่มค่าจ้างลกูจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
แนวทางการปฏิบัต ิ
กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดกรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้าช่ัวคราวของสถานศึกษาได ้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 

๓.๔ การด าเนนิการเกี่ยวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๓.๕ เงินวทิยฐานะและคา่ตอบแทนอื่น 
แนวทางการปฏิบัต ิ
ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๓.๖ งานทะเบยีนประวตัิ 
๑) การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวตัิขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา และลกูจ้าง 

แนวทางการปฏิบัติ 
(๑) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ 
(๒) สถานศึกษาเก็บไว้ ๑ ฉบบั ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ฉบบั 
(๓) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมลู ลงในทะเบียนประวัติ 
๒) การแก้ไข วัน เดือน ปเีกดิ ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาและลกูจ้าง 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นค าขอตาม

แบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วย สูตบิัตร ทะเบียนราษฎร ์หลักฐานทางการ
ศึกษา 

(๒) ตรวจสอบความถูกต้อง 
(๓) น าเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ  ก.ค.ศ. 
(๔) ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ 
(๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๗ งานเครื่องราชอสิริยาภรณ ์
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
๒) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 



 
๓) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอสิริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก

คุณาภรณ ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๓.๘ การขอมบีตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
๓) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
๔) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

 ๓.๙ งานขอหนังสือรบัรอง งานขออนุญาตใหข้้าราชการไปตา่งประเทศ งานขออนญุาต ลาอุปสมบท 
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รบัเงิน วิทยพฒัน ์และ การจดั
สวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์และวธิีการที่เกี่ยวข้อง 
๔. วินัยและการรักษาวินัย 

๔.๑ กรณคีวามผิดวนิัยไม่ร้ายแรง 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ

ยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย 
หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง 

๓) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.๒ กรณคีวามผิดวนิัยร้ายแรง 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุและแตง่ต้ังตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎก.ค.ศ. 

๒) ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุและแตง่ต้ังตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพจิารณาให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 

๓) ผู้มีอ านาจสัง่บรรจุและแตง่ต้ังตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.๓ การอทุธรณ ์
๑) การอทุธรณก์รณคีวามผิดวินัย 
แนวทางการปฏิบัต ิ



กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดกรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ.ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๔.๔ การร้องทกุข ์
แนวทางการปฏิบัต ิ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 

 ๓o วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้อง
ทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

๔.๕ การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผดิวินัย 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒) ด าเนินการให้ความรู ้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯในอันที่จะเสริมสร้างและ

พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ่ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชากระท าผิดวินัยตาม

ควรแก่กรณ ี

๕. งานออกจากราชการ 

๕.๑ การลาออกจากราชการ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพจิารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอื่น 
๒) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕.๒ การให้ออกจากราชการ กรณีไมพ่น้ทดลองปฏิบตัหิน้าที่ราชการหรือไมผ่่านการเตรียมความ
พร้อมและพฒันาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการ

พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
๒) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง 
๓) ผู้อ านวยสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
๔) รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

๕.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคณุสมบัติทั่วไป 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 



 
๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหากภายหลัง

ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๓) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๕.๔ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ช่วย คร ูและ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 

๒) รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕.๕ การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรบัราชการนานหรือเหตุทดแทน 
ด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษานอกจากด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได ้ดังต่อไปนี ้คือ 

๑) กรณเีจ็บปว่ยโดยไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่โดยสม่ าเสมอ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
๒) ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
๓) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๒) กรณีไปปฏบิตังิานตามความประสงค์ของทางราชการ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการ

ตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
(๒) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓) กรณสีั่งใหอ้อกจากราชการเพราะขาดคุณสมบตัทิั่วไป ตามมาตรา ๓๐ 
แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสญัชาติไทย (ม. ๓(๑)) 

กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น ตาม (ม. ๓๐(๔)) กรณีเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม. ๓๐ (๕)) กรณีเป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม. ๓๐ (๕) (๗)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง (ม. ๓๐ (๘))  หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.๓๐ (๙)) 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ชว่ย   คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติใน 

มาตรา (ม. ๓๐ (๑)(๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(๒)  ผู้อ านวยการสถาน ศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณ สมบัต ิตามข้อ ๑ออกจากราชการ 
(๓) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๔) กรณขีาดคณุสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม. ๓๐ (๓) ) 



 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ครูผู้ช่วย คร ูและ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม. ๓๐(๓)) 
(๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเปน็ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ให้

ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ 
๕) กรณีมเีหตุอันควรสงสัยวา่หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤตตินไม่

เหมาะสม 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ชว่ย คร ูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความ สามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม(๒) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษา
เห็นว่าครูผู้ช่วย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
เป็น ผู้ประพฤติตนเหมาะสม ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้
หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผู้้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออก
จากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง 
แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาตัง้คณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า

ครูผู้ช่วย คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้มีการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความ
แน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง 

(๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผู้้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูก
สอบสวนข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

๕.๗ กรณีได้รบัโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคกุใน
ความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่าครู

ผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒) รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


