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การด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนวัดตาล 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนวัดตาล 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านคลองหลวง เป็นภารกิจส าคัญทีมุ่่งส่งเสริมให้โรงเรยีน

สามารถปฏิบตัิงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพ่ีอด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให ้เกิด

ความคล่องตัวอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาได้รับการพฒันา มีความรู ้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติมี

ความมัน่คงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถกูตอ้ง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

2. เพ่ือส่งเสรมิบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบตัิภารกิจท่ีรบัผิดชอบ

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

3. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิงานเตม็ตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน 

ระเบียบวินัยจรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแหง่วิชาชีพ 

4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิด

ชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เพ่ือเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเก่ียวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ความหมายและความส าคัญของงานบุคลากร 

การบริหารบคุลากร เป็นกระบวนการเกีย่วกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคคลดี มีความรู ้

ความสามารถเหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา 

และพัฒนาใหม้ีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธผิลตามความมุ่งหมายงานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหน่ึง ที่จะท าให้โรงเรียน ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนนิงาน เพราะงานบุคลากรเปน็ก าลังส าคัญในการบรหิารงานด้านอืน่ ๆ ใหบ้รรล ุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
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ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรยีนก าหนดไว้ 4 ประการ ดังนี ้

1. การแสวงหาบุคลกร 

2. การบ ารุงรกัษาบุคลกร 

3. การพัฒนาบุคลกร 

4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 

ขอบเขตเหลา่น้ีอธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 

1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ที่เหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง 

กระบวนการรับสมัคร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย 

ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ในด้านการรับสมัคร หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อ านาจเหล่านี้ มักจะเป็น 

อ านาจในระดับสูง เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาส 

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนที่มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร 

ควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ทั่วไป คือ 

1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรทีม่ีความรับผิดชอบ มีระเบยีบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ 

ช่ือเสียง สนใจในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 

1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ซ่ึงแบง่ออกเป็น 2 อย่าง คือ 

ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะ 

2. การบ ารุงรกัษาบุคลากร ผู้บรหิารโรงเรียนมีหน้าที่ดแูลบุคลากรในโรงเรียนเพือ่ให ้

บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการท างานส่ิงจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น 

2.1 ส่ิงจูงใจทีเ่ป็นวตัถุ เช่น เงิน รางวัล ส่ิงจูงใจทีเ่ป็นวตัถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณา 

อย่างรอบคอบ ว่าควรให้ลกัษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา 

2.2 ส่ิงจูงใจทีเ่ป็นสภาพของการท างาน เช่น สวัสดิการคร ูบรรยากาศการท างาน 

2.3 ส่ิงจูงใจทีเ่ป็นโอกาส หมายถึงการใหโ้อกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที ่

2.4 ส่ิงจูงใจทีเ่ป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรมศึกษาต่อ 

3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนท างานในหน้าที่ด้วย ความ 

ขยันหมั่นเพียร มีพลังใจในการท างาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะท าได้โดยการส่งเสริม 

การลาศกึษาต่อ การอบรม การสัมมนา การประชมุปรึกษาหารือ การวิจยั การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าทีก่ารงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร 

การให้บุคลากรพน้จากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก 

เกษียณอายุหรือการลดจ านวนบุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นตน้ การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตุ

ปกติ เช่น การเกษียณอายไุม่ใคร่มีปัญหา แตก่ารให้บคุลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอ

โอน การให้ออกเพราะผิดวินัย การลดจ านวนบุคลกร ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และ 
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ตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการด าเนิน งานในโรงเรียนให้น้อยที่สุด สถาบนัพัฒนาผู้บรหิาร

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้ให้ ความหมาย ขอบข่ายและหน้าที่ของบคุลากรไว ้

ดังนี้ 

ขอบข่ายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลัก 4 ประการ คือ 

1. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบตัิงาน 

2. การพัฒนาและธ ารงรกัษาบุคลากร 

3. การรักษาระเบยีบวนิัย 

4. การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร 

บทบาทหน้าท่ีโดยทั่วไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปน้ี 

1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 

2. ปฐมนิเทศเก่ียวกับการปฏิบตัิตามระเบียบการปฏบิัติงานในโรงเรียน 

3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแตล่ะคนให้ชัดเจน 

4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 

5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบตัิงานเตม็ความสามารถและ เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

จุดประสงคข์องโรงเรียน 

1. ส่งเสรมิขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเตมิและพัฒนาทุกรูปแบบ 

3. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 

4. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน 

5. ด าเนินการเก่ียวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

ภารกิจงานบคุลากร 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน แนวทางการปฏิบัติ 

1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศกึษา โดย    

    ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามเกณฑ์ที ่ก.ศ.จ.ก าหนด 

3) น าเสนอแผนอัตราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพืน้ที่ 

4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศกึษาสู่การปฏิบตัิ 
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1.2 การก าหนดต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ 

1) สถานศกึษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของ 

สถานศกึษาเพ่ือน าเสนอ ตอ่ส านักงานเขตพื้นที ่

1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู แนวทางการ 

ปฏิบัติ 

1) สถานศกึษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลง 

เงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไป

ยังส านักงานเขตพื้นที ่

2) ประเมินเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่ง 

เพ่ิมข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหนง่/เพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที ่เพ่ือ

น าเสนอพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2.1 ด าเนินการสรรหาเพือ่บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แนวทางการปฏิบัต ิ

1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเปน็หรือมีเหตุพิเศษใน 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศกึษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการปฏิบัติ 

1) กรณีการจา้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนนิการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

2) กรณีการจา้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1)  

สถานศกึษาสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลกูจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได ้โดยใชเ้งินรายได้

ของสถานศึกษา ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศกึษา ภายใต้

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศกึษาก าหนด 

2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตริาชการได้ให้ 

รองผู้อ านวยการสถานศกึษารักษาราชการแทน  ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศกึษาหลายคนให

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  แต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศกึษาคนใดคนหน่ึง 
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รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตง่ตั้งข้าราชการในสถานศกึษาคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษา

ราชการแทน (มาตรา 5แหง่กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิารกรณตี าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ราชการได้ ใหผู้้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา) 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ไดร้ับการสรรหา และ    

    บรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา 

(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     เกณฑ์การประเมนิผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

     ในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 

(3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มกีารพัฒนาตามความเหมาะสม    

     และต่อเนือ่ง 

3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณพีิเศษ แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ    

    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา 

(2) คณะกรรมการพจิารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย   

     การเลื่อนข้ันเงนิเดือน 

(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสัง่เล่ือนขั้นเงนิเดือนข้าราชการครูและ 

     บุคลากรทางการศกึษา กรณีสั่งไม่เล่ือนขั้นเงนิเดอืนใหแ้ก่ข้าราชการครูและ   

     บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและ 

     บุคลากรทางการศกึษาดังกล่าวทราบ กรณีเล่ือนขั้นเงนิเดือนกรณีพิเศษ แก่ 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีถ่ึงแก่ความตายอนัเนื่องมาจาก 

     การปฏิบตัิหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยงัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพ่ือ  

     ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 
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            (4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร  

                                   ทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงใน 

                                   ทะเบียนประวัติต่อไป 

3.3 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้

ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

ส านักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดกรณีการเพ่ิมค้าจ้างลูกจ้างประจ าและ

ลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศกึษาสามารถด าเนนิการ จ้างลูกจ้างประจ าและ

ลูกจ้างชั่วคราวของสถานศกึษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศกึษา ภายใต้หลักเกณฑ์และ

วิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 

3.4 การด าเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน แนวทางการปฏิบัติ  

ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน แนวทางการปฏิบัต ิ 

          ด าเนนิการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

3.6 งานทะเบียนประวัต ิ

1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 

ลูกจ้าง 

แนวทางการปฏิบัติ 

(1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ   

ศึกษาจ านวน  2 ฉบับ 

(2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเกบ็รักษาไวท้ี่ส านักงานเขตพ้ืนที ่1 ฉบับ 

(3) เปลี่ยนแปลง บันทกึข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 

3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์แนวทางการปฏิบัต ิ

1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบตัคิรบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ- 

มาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3) จัดทะเบยีนผู้ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณแ์ละผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 

3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคบับัญชาตามล าดบั  

โดยคุมทะเบยีนประวัตไิว ้

4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถงึสถานศกึษา 

3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา 

อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รบัเงิน

วิทยพัฒน์และการจัดสวสัดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่

เก่ียวข้อง 

4. วินัยและการรักษาวินยั 

4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แนวทางการปฏิบัต ิ

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความ 

จริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมกีรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้ 

กระท าผิดวินยั หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดขั้นเงนิเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวน

แล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

3) รายงานการด าเนนิงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง แนวทางการปฏิบัต ิ

1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมีมลูว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีพิ่จารณาลงโทษ 

3) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่

4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยงัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
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4.3 การอุทธรณ ์

1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย แนวทางการปฏิบตั ิ

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยทีไ่ม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีภ่ายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาย่ืนเรื่องขออุทธรณ์ตอ่ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

4.4 การร้องทุกข ์แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ  

ก.ค.ศ. ภายใน30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไม่ได้รบั

ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคบับัญชา หรือการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีห่รือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณ ี

4.5 การเสริมสรา้งและการป้องกันการกระท าผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ 

1) ให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสรา้งขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ 

เสริมสร้างและพัฒนาเจตคต ิจิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคบับัญชา 

5. งานออกจากราชการ 

5.1 การลาออกจากราชการ แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย      

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้น 

ก.ค.ศ.ก าหนด แนวทางการปฏิบัติ 

1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏบิัติหน้าท่ีราชการ 

หรือเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ใน 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3)ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมนิการทดลองปฏิบตัิราชการหรือ 

เตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มออกจากราชการ 

4) รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 


