
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการบริหารงานบุคคล 
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ก่อต้ังโรงเรียน : พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ต้ังสถานศึกษา : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี 440     
ถนนมาลัยแมน ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณท่ีต้ังของโรงเรียนต้ังอยู่ด้าน           
ฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน ฝ่ังขวาถนนมาลัยแมน ระยะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 
กิโลเมตร มีเนื้อทีป่ระมาณ 48 ไร่ 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ในเขตภาคกลาง
ด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม บริเวณ
โรงเรียนเป็นพื้นดินถม อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 3 - 10 เมตร สภาพภูมิอากาศมี     
3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝน
เฉล่ียตลอดปี 105.7 มิลลิเมตร 
 สภาพท าเลที่ต้ัง : มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีโดยรอบ ดังนี้ 

 ด้านทิศเหนือติดกับล ารางสาธารณะและท่ีดินส่วนบุคคล (ด้านหลังโรงเรียน) 
 ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนมาลัยแมน (ด้านหน้าโรงเรียน) 
 ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทสุพรรณแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
 ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับชุมชนหมู่บ้านวัดป่าเลไลยก์ 

 การคมนาคม : อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 340 ประมาณ 109 
กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 321 ประมาณ 161 กิโลเมตร    
มีรถยนต์โดยสารประจ าทางผ่านบริเวณหน้าโรงเรียน ได้แก่ 

 รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย  88  สุพรรณบุรี - กรุงเทพฯ  (สายใต้) 
 รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย  411  สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี 
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 รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย  อยุธยา - ด่านช้าง 
 รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย  สุพรรณ - ดอนเจดีย์ 
 รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย  กรุงเทพฯ - บ้านไร่  (อุทัยธานี) 
 รถยนต์โดยสารขนาดเล็กสาย  วัดป่า - อู่ยา - บางปลาหมอ 

 

 ลักษณะของชุมชน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ในเขตต าบลรั้วใหญ่ 
ท่ีต้ังของต าบล รั้วใหญ่ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ 
3 กิโลเมตร จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตพื้นท่ีประมาณ 12,167 ไร่ ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม 
มีทรัพยากรดินและน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะสมส าหรับท าเกษตรกรรม พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีดอนน้ าท่วมไม่ถึง 
ทางทิศตะวันออกของต าบลมีแม่น้ าไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบล รั้วใหญ่กับต าบลสนามชัย และ
ต าบลท่าพี่เล้ียง พื้นท่ีของต าบลรั้วใหญ่ไม่เป็นผืนเดียวกัน โดยมีจุดกลางเป็นเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
มีประชากรท้ังส้ิน 26,657 คน เป็นชาย 12,448 คน หญิง 14,209 คน จ านวนครัวเรือน 10,547 
ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉล่ียปีละ 50,000 บาท/คน มีการแบ่ง
เขตปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น โดยมีหมู่บ้านท้ังหมด 6 หมู่บ้าน จุดเด่น
ของพื้นท่ีต าบลรั้วใหญ่ มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น วังมัจฉาวัดพระลอย คุ้มขุนแผน ต้นมะขามยักษ์
วัดแค ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เรือนขุนช้าง หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็น ท่ีต้ังของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันกีฬาระดับประเทศมาแล้ว
หลายครั้ง และสถานศึกษาส าคัญได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษา
ลัยจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร -แจ่มใส ในอดีต
ประมาณสมัยทวาราวดี ชุมชนวัดป่าเลไลยก์ซึ่งท่ีเป็นประดิษฐานส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งกษัตริย์สุพรรณบุรีเป็น
ผู้สร้าง เช่น หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ วัดชุมนุมสงฆ์ วัดพริก วัดกระต่าย เพื่อให้สอดคล้องกับต านาน    
พระป่าเลไลยก์ ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระพุทธรูปท่ีมีในประเทศไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยต่อ ๆ มาถือ
เป็นโบราณราชประเพณีท่ีต้องเสด็จพระราชด าเนินมาสักการะบูชา ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีกคือ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โรงเรียนวิทยาศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1    
(วัดประตูสาร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดปราสาททอง) โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส) โรงเรียนสหวิทย์
พาณิชย์การ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 
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    แผนที่อ าเภอเมืองสพุรรณบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ประวัตโิรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัย 
 
  พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านของท่านสอนหนังสือลูกหลาน และ
เด็กในละแวกบ้านโดยไม่คิดค่าตอบแทน เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพเสด็จ
ตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี จึงรับส่ังให้สร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นเรือนทรงปั้นหยาช้ันเดียว หลังคามุง
จาก และขนานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนปรีชาวิทยาคาร” มีนายปล้อง ธรรมารมณ์ เป็นครูใหญ่ และ
ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นขุนปรีชานุศาสน์ ได้รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 25 บาท 
ต่อมาอาคารเรียนช ารุด ท่านขุนฯและบรรดาศิษย์ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ โดยย้ายไปอยู่ใกล้ส่ีแยกนางพิม 
 พ.ศ. 2461 พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าอาคารเรียน
หลังเดิมช ารุดมาก จึงได้ย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียนใหม่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุบัน 
โดยได้รับความร่วมมือจากนายอ าเภอท้ัง 7 อ าเภอ จัดหาไม้มาให้ และใช้นักโทษท่ีมีฝีมือในทางช่างเป็นผู้
ก่อสร้างเป็นอาคารไม้ 2 ช้ัน และขนานนาม “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 พ.ศ. 2481 นายทา พิมพ์พันธุ์ ครูใหญ่ได้ติดต่อของบประมาณจากราชการ และขอความร่วมมือ
จากประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อท่ีดิน มีพื้นท่ี 12 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็น
บริเวณโรงเรียนสุพรรณภูมิปัจจุบันเป็นอาคารไม้ 2 ช้ัน ยาว 49 เมตร จ านวน 18 ห้องเรียน 

เขตพื้นที่บริการ 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดพรรณบุรี 
 

1. ต.ท่าพี่เลี้ยง 
2. ต.ร้ัวใหญ่ 
3. ต.พิหารแดง 
4. ต.สนามชัย 
5. ต.ไผ่ขวาง 
6. ต.ดอนมะสังข์ 
7. ต.ท่าระหัด 
8. ต.โคกโคเฒ่า 
9. ต.ดอนตาล 
10. ต.ทับตีเหล็ก 
11. ต.โพธิ์พระยา 
12. ต.ดอนก ายาน (หมู่ 1,2,3,4,5) 
13. ต.บ้านโพธิ์ (หมู่ 3,7) 
14. ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ต.บางปลาม้า 

แม่น้ าท่าจีน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.อ่างทอง 

อ.สองพี่น้อง 

อ.อู่ทอง
ทอง 

อ.ดอนเจดีย ์

อ.ศรีประจันต์ 
ต.ตลิ่งชัน 

ต.สนามคลี 

ต.สระแก้ว 

ต.บางกุ้ง 

ต.ศาลาขาว 

ต.สวนแตง 

ต.โพธ์ิพระยา 

ต.บ้านโพธ์ิ 

ต.พิหารแดง 

ต.ดอนมะสังข ์

ต.โคกโคเฒ่า 

ต.ทับตีเหลก็ 
ต.ท่าระหดั 

ต.ดอนโพธ์ิทอง 

ต.ดอนก ายาน 

ต.รั้วใหญ ่

ต.ท่าพี่เลี้ยง 

ต.ไผ่ขวาง 

ร.ร.กรรณสตูศึกษาลัย 

ต.ดอนตาล 
ต.สนามชัย 
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 พ.ศ. 2506 นายพิณ โสขุมา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณเดิมคับแคบไม่เหมาะสมจะ
ขยายเป็นโรงเรียนใหญ่สนองความต้องการของชุมชน ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนได้เปิดระดับมัธยมศึกษาและ
เตรียมอุดมศึกษา จึงได้ติดต่อประสานงานกับนายพัฒน์ บุญยรัตพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ นายประยูร 
วีระวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยพิจารณาท่ีดินและของบประมาณจากทางราชการด้วย ซึ่งก็ได้ท่ีดินวัด
ร้าง 2 วัด คือ วัดชุมนุมสงฆ์กับวัดพริก เนื้อท่ี 38 ไร่เศษ คือ บริเวณท่ีอยู่ปัจจุบัน เป็นท่ีก่อสร้างอาคาร
เรียน โดยสร้างอาคารเรียนแบบ 218 เสร็จเรียบร้อยและย้ายมาอยู่ในปีการศึกษา 2509 จนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) ของกรม
สามัญศึกษาได้งบประมาณก่อสร้างอาคารพลศึกษา หอประชุม อาคารฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย 
บ้านพักนักการภารโรง 3 หน่วย เรือนเพาะช า 1 หลัง และปรับปรุงบริเวณ จัดซื้อวัสดุ -อุปกรณ์เป็น
จ านวนมาก 
 พ.ศ. 25๔๐-๒๕๕๔  โรงเรียนได้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงแบบ “ก้าวกระโดด” ของการ     
“พลิกแผ่นดิน ถิ่นกรรณสูต” โดยมีนายชาญชัย ทิพเนตร ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีได้พัฒนา
อาคารสถานท่ีให้มีความสง่า สวยงาม ร่มรื่น และเป็นพื้นท่ีส าหรับใช้ชีวิตประจ าวันของลูกกรรณสูตทุกคน          
ด้วยงบประมาณ รวม ๑๐๒,๙๔๒,๖๑๖ บาท 

พ.ศ. 25๕๘ นายศักดา วังทอง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ในสมัยนายประเสริฐ 
สุนทรเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 7) เพื่อให้มีอาคารเรียนและห้องเรียน
เพียงพอในการรองรับนักเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
โรงเรียน โดยด าเนินการอย่างสอดคล้องให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของลูกกรรณสูตอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑  

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการเสนอและประกาศจาก
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ให้เป็นเป็นท่ีต้ังสาขาสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด ารงต าแหน่งประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยคนแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้แทน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้แทนสถานศึกษาขนาดกลาง ผู้แทนสถานศึกษาขนาดใหญ่/พิเศษ ผู้แทน
สถานศึกษาระดับอนุบาล/ประถม ผู้แทนสถานศึกษาระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย ผู้แทนสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังหมด ๑๕ คน ซึ่งโรงเรียน
มีผลเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
โรงเรียนสีขาว อีกท้ังผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาสถานภาพโรงเรียน 
World Class Standard School ได้อย่างดีเย่ียม 

 
 
 

http://www.obec.go.th/
http://www.obec.go.th/
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โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน 
ศิษย์เก่า ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์การศึกษา ให้ความร่วมมือในด้านต่าง  ๆ แก่โรงเรียนอยู่เสมอ ท าให้
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี บรรลุเป้าหมายและความสามารถสนองนโยบายด้าน
การศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนได้จัดงานวันครบรอบ ๑๒๐ ปี มีนาย
สนิท พรหมวงษ์ ศิษย์เก่า ก.ส. ๑๖ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก บริจาครถตู้เพื่อใช้ในราชการของ
โรงเรียน มูลค่า ๑ ล้านบาท อีกท้ังในสมัยของนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูต     
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ล าดับท่ี ๒๔ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
บริจาคการสร้างระบบมัลติมีเดียทุกอย่างเป็นเงินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

    สัญลกัษณโ์รงเรยีน 

 

 สิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่โรงเรียน : เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ์ หลวงพ่อพระหินทราย เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ์       
เจดีย์วัดพริก ศาลพระภูมิ ศาลตายาย (ตรงข้ามวัดพริก) อนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี (อี ้กรรณสูต) 
          ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย : รูปง้าวไขว้อยู่ใต้เจดีย์ยุทธหัตถี 
 
 
 
 
 
 
 

 ง้าว หมายถึง พระแสงของ้าวท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้จ้วงฟันสมเด็จพระมหา      
อุปราชาแห่งพม่าขาดสะพายแล่งส้ินพระชนม์บนคอช้าง 
 องค์พระเจดีย์ หมายถึง พระเจดีย์ท่ีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดฯให้สร้างไว้เป็นท่ีระลึก
ในชัยชนะครั้งกระนั้นท่ีต าบล หนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ความหมายจากตราสัญญาลักษณ์  เพื่อท่ีจะให้ลูกกรรณสูตฯ ทุกคนส านึกว่าต้องรักเกียรติ     
รักศักด์ิศรีของตนเอง รวมท้ังมีความเก่งกล้าสามารถในทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ ความคิด      
การกีฬา เป็นผู้ประสบความส าเร็จ ความเจริญในทุกโอกาส 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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 ธงโรงเรียน        
 

 
 
 
 

สีประจ าโรงเรียน : น้ าเงิน - เหลือง 
 สีน้ าเงิน  มีความหมายถึง พระมหากษัตริย์ 
 สีเหลือง  หมายถึง  ศาสนา  ธรรมะและคุณธรรม 
 ความหมายสีประจ าโรงเ รียน  : ลูกน้ าเงินเหลืองทุกคนจะเคารพและเทิดทูนสถาบั น
พระมหากษัตริย์ และจะต้องยึดมั่นในธรรมะอันเป็นหลักในการครองตน และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
 ค าขวัญของลูกกรรณสูต : กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ 

ปรัชญา : ศรัทธา  สามัคคี  มีความรู้  สู้งาน   
คติธรรม ประจ าโรงเรียน : อปฺปมาเทนสมฺปาเทถ 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์  
 

    แผนผังบรเิวณโรงเรยีนกรรณสูตศกึษาลัย จังหวัดสพุรรณบุรี 
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  วิสัยทัศน์และพนัธกิจ 
 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเปน็ไทย 

พันธกิจ : 
1. ร่วมมือ ส่งเสริม และผลักดัน ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษาและพัฒนาความเป็นเลิศ

ของผู้เรียน 
2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  

       3. พัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)       
ท่ีส่งผลต่อผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้น าทางวิชาการทันต่อ      
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

5. ร่วมมือ ส่งเสริม อนุรักษ์ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

เป้าประสงค์ : 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถด าเนินชีวิตในสังคมโลกอย่างมีคุณค่า

และมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 

กลยุทธ์หลัก : 
1. ระดมสรรพก าลังและทรัพยากรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
3. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการด้วยระบบคุณภาพ  (Quality System Management) 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์การท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ขยายระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็น

องค์กรผู้น าทางวิชาการ ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
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ท าเนียบผูบ้รหิารโรงเรยีนกรรณสูตศกึษาลยั จังหวัดสพุรรณบุรี 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ชื่อ – สกุล 
 

ปี  พ.ศ. 
1.   ขุนปรีชานุศาสน์  (ปล้อง  ธรรมารมณ์)   2441 - 2451 
2.  ขุนโกศลเศรษฐ(อ่อน)  2452 - 2453 
3.   นายสาย  เขมะพรรค - 
4.   นายเต่ียน  เหมาะสกุล   (เริ่มกรรณสูตหลังแรก) - 
5.   นายผาด  สุนทรปักษิณ - 
6.   นายคลาย  สุวรรณาคร - 
7.   นายวัลย์  พูลสวัสด์ิ  2470 - 2471 
8.   ขุนวิเศษดรุณกิจ  (เรือง  ปรีชานนท์)   2472 - 2479 
9.   นายผล  กาญจนวาหะ  (รักษาการ) 2479 
10. นายทา  พิมพ์พันธุ ์ (สร้างกรรณสูตหลังท่ี 2) 2480 - 2484 
11.  นายประสิทธิ์  พิมล   2485 - 2486 
12.  นายอาคม  ชาติก าแหง  2487 - 2490 
13.  นายสุคนธ์  คันฑสิงห์  2491 - 2496 
14. นายรัตน์  ชิรเวทย์  (โหล่ง  แซ่อุ้ย)  2497 - 2502 
15. นายสะอาด  บุญสืบสาย 2502 - 2504 
16. นายสนอง  มณีภาค   2504 - 2506 
17. นายพิณ  โสขุมา  2506 - 2525 
18. นายปลองพล  อินทพันธุ ์  2525 - 2528 
19. นายส าราญ  แก้วแกมเสือ  2528 - 2535 
20. นายวิบูลย์  จันทร์ฉาย 2535 - 2540 
21. นายชาญชัย  ทิพเนตร  2540 - 2554 
22. นายประชอบ  หลีนุกูล  2554 - 2556 
23.  นายประเสริฐ  สุนทรเนตร 2556 - 2560 
24.  นายราชันย์  ทิพเนตร 2560 - 2563 
25.  นายนิติกรณ์    ฉันท์วงศ์ชนะ 2563 – ปัจจุบัน 
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๒. ข้อมูลผูบ้รหิาร 
 ๑) นายนิติกรณ์    ฉันท์วงศ์ชนะ  
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ด.  สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์  089-919-7475   

 2) นายสุรศักด์ิ    เนาวรัตน์ 
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา                             
   โทรศัพท์ 065-727-6982      
 3) นางวรรณพัทร   ซื่อตรง   
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา                             
โทรศัพท์ 094-615-4749    

 4) นางสาวศุภวรรณ    ช่อผกา   
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 087-997-8473 

 5) นายจารุพงษ์    กล่อมจิตต์ 
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา                             
   โทรศัพท์ 062-293-8329 
 6) นายไพโรจน์    บุญช่วย  
   ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.บ.  สาขา พลศึกษา 
   โทรศัพท์ 089-902-4905 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๐ 

คณะผูบ้รหิารงานโรงเรียน 
 

 

 

 

 
 

 
นายนิติกรณ์    ฉันท์วงศ์ชนะ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
                                    
 

 

 
 
 

   
 
 
          นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์               นางวรรณพัทร   ซ่ือตรง 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  นางสาวศุภวรรณ   ช่อผกา       นายจารุพงษ์   กล่อมจิตต์     นายไพโรจน์   บุญช่วย 

           รองผู้อ านวยการ                       รองผู้อ านวยการ                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล          กลุ่มบริหารงานวิชาการ           กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๑ 

แผนภูมิแสดงสายการบริหารของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๒ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

13. งานคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
 
 

โครงสร้างฝ่ายบริหารงานบุคคล 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑. งานส านกังาน และงานสารบรรณ 
 
๒. งานส านกังานผู้อ านวยการ 
 
 ๓. งานพัฒนาบคุลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน 
 
๔. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 ๕. งานประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ 
 
 ๖. งานบคุลากรและสถิต ิ
 
๗. งานอัตราก าลงั สรรหาร บรรจุ แต่งตั้ง 
 
 ๘. งานส่งเสริมและรกัษาวินยั 
 
 ๙. งานสารสนเทศโรงเรียนและข้อมูลแผนงาน 
 

 
๑๐. งานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

11. งานทะเบียนประวัติ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

12. งานศนูย์ HCEC (Human Capital Excellence Center Committee) 
 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกระบวนการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3.งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- วางแผนการก าหนดข้ันตอนวิธีการในการ
พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- ส ารวจข้อมูลด้านต่างๆของบุคลากร เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการพัฒนา 
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม
อบรมสัมมนาท้ังภายในและกับหน่วยงานอื่น 
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสใน
การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
- ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
- ส่งเสรมิการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.งานอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ 
แต่งต้ัง 
- วางแผนอัตราก าลังคนและการก าหนด
ต าแหน่ง วิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความต้องการก าลังคน 
- จัดท าแผนอัตราก าลังน าเสนอแผน
อัตราก าลัง 
- การขอเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะ 
- ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
- การเกลี่ยอัตราก าลัง รวบรวมและ
รายงานข้อมูล 
- การสรรหา บรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอนย้าย  

5.งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปร ะ เมิ น ผ ลก า ร ปฏิ บั ติ ร า ช ก าร ขอ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ถูกต้องและตามระเบียบของทางราชการ 

4.งานส่งเส ริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- จัดท าแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนา   
บุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
- วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมบุคลากรด้าน 
การอบรม การศึกษาดูงาน 
- จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบคุลากรของโรงเรียนมีโอกาส
พัฒนาวิชาชีพตนเอง 
- จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการ 
ครูให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน 
- ส่งเสริมการเปลี่ยนต าแหน่งให้หน้าท่ีให้สูงข้ึน 
 
 

 

 

6.งานบุคลากรและสถิติ 
- จัดท าสมุดเซ็นชื่อและตรวจสอบการลง
เวลาปฏิบัติหน้าท่ี 
- รวบรวมวันลาหยุดของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายงานต่อผู้บริหาร 
- ประสานครูที่ลาเกินระยะเวลาท่ีก าหนด 
- แจ้งวันหยุด วันส าคัญต่าง ๆ 
- ตรวจสอบการขออนุญาตออกนอกสถานที่
ในเวลาราชการ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   

 

1.งานส านักงาน และงานสารบรรณ 
- รับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ              
คัดแยกหนังสือ และการเสนอหนังสือ 
- พิมพ์หนังสือราชการ และอื่น ๆ 
- แจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ 
- น าแฟ้มเสนอเพ่ือลงนาม หรือสั่งการ 
- ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
- อ านวยการประสานงาน หรือด าเนินการ
เก่ียวกับการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
 - บริหารงาน ให้ค าแนะน าการท างานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานงานกับครูเก่ียวกับงานบุคลากร และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

2.งานส านักงานผู้อ านวยการ 
- วางแผน จัดท า พัฒนา ห้องส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
- ดูแล พัฒนาห้องส านักงาน ให้มีความ
สะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการ 
- ด าเนินงานตามนโยบาย โครงการ กิจกรรม
ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
- เป็นเลขานุการ การประชุมในกรณีต่าง ๆ 
ที่ผู้อ านวยการประชุมหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกระบวนการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

11.ง า น ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ  แ ล ะ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- รวบรวมจัดท าแฟ้มส าเนาทะเบียนประวัติ 
ดูแลจัดเก็บเอกสารท าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียน
ประวัติ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรวจสอบผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอ
พระร าชทาน เค รื่ อ ง ราชอิ ส ริ ย าภ รณ์ 
ด า เ นิ น ก า ร เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

12.งานศูนย์ HCEC 
- จัดโครงการพัฒนาครูตามนโยบายของ สพฐ. 
- ประสานงานครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ในโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือรับการพัฒนาและ ทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่21 
 
 

 

 

13.งาน คณะกร รมการสมาคม
นั ก เ รี ยน เ ก่ าผู้ ป กครอ งแ ละค รู          
กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
- ร วบร วม  ปร ะมวล  วิ เ ค ร าะห์ แล ะ
สั ง เค ราะห์ ข้อมู ลที่ ใ ช้ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ 
- สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการ
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 
- ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานการประชุม 
และแจ้ งม ติที่ ประชุม ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ยว ข้อง
ด าเนินการหรือถือปฏิบัติ 
- ประสานการด า เ นินงานตามมติการ
ประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เร่งรัด 
- การด า เ นินการและรายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการฯปฏิบัติ 
   

 

9.งานสารสนเทศโรงเรียนและข้อมูล
แผนงาน 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ปันจุบัน รวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระฯเก่ียวกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษา
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การใช้ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ 
- จ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คุณวุฒิ การพัฒนาตนเองและผลงานของครู 
- จัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปีของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

10.งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์และ
สั ง เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล ที่ ใ ช้ ใ นการ ปร ะชุ ม
คณะกรรมการฯ 
- สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการ
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 
- ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ 
- จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่
ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการ
หรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
- ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุม
ในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

8.งานส่งเสริมและรักษาวินัย 
- ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนแก่
บุคคล 
- ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก ากับควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ขอบเขตของวินัย 
- การลา การขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน การมาปฏิบัติหน้าท่ี และการกลัย 
การแต่งกายการปฏิบั ติตามค าสั่ งการ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยา
มารยาทของครู 
- พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่
ปฏิบั ติตนอ ยู่ในระเบี ยบ วินัยเ พ่ือ เป็น
แบบอย่างแก่เพ่ือร่วมงาน 
- ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ ไม่
ปฏิบัติตามวินัย 
- ด าเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินทางวินัยของบุคลากร 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๕ 

 
บคุลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

   นางสาวศุภวรรณ  ช่อผกา 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

         หัวหน้างานอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง / หัวหน้างานส่งเสริมและรักษาวินัย /  
หัวหน้างานคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 

 
 

     นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอ้ือ   
                หัวหน้าส านักงานและงานสารบรรณ / หัวหน้างานบุคลากรและสถิติ   
        หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    นางธนัชญา   อินบุตร                    นางสาวพัชราวรรณ    เจริญพันธ์ุ             นางสาวลักษณาภรณ์   จันทร์วัชพล 

    หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการ                  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและ              หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
         ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๖ 

 
บคุลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 
 
 
 

 
  นางสาวกัญญาภัค   แก้วตาสาม           นางชมพูนุช    คงทัด     นางสาวพรกมล   ช้างเผือก              นางสาวผุสชา   ทิพเนตร 

 หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน    หัวหน้างานทะเบียนประวัติ                 หัวหน้าศูนย์ HCEC 
               และข้อมูลแผนงาน                 และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 
 

 

บคุลากรปฏบิตัหิน้าที่งานส านกังานฝ่ายบรหิารงานบคุคล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
นางสาวสุนิสา   เวชกุล  นางสาวรุ่งนภา   เทียนสว่าง       นางสาวศิริวรรณ  ชาวเมือง        นางสาวกาลัญญา   ใจชื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางสาวทิพมาศ   ดนตรีพงษ์    นางสาวศรีอมรา  พลายระหาญ    นางสาวมนตรี   เฉกเพลงพิน       นางสาวมาลี   เชียงวิราฑา 
 

 
 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๗ 

 

บคุลากรปฏบิตัหิน้าที่งานส านกังานฝ่ายบรหิารงานบคุคล 
 
 
 

 

 

 

นางสาวมาลัย   เชียงวิราฑา       นางสาวอภิญญา   ปานชา      นางสาววิจิตรพร   สระทองแหม็น นายกฤษณ์   การะเกตุ 

 

 

 

 

         

นางนภัสนันท์   แผนสมบูรณ์    นางสาวกัณณ์อลิน  จันทะปภาวงษ์         นายอนุกูล   ปิโย            นางสาววรรณา  วรรธนะบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มชื่น           นายอรรถพล    มีชะนะ               นางสาวศกุนี    ศรีเหรา          นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ   นางสาวพิริยา   สุนทรเนตร   นางสาวธาญทิพน์   ทองเชื้อ   นางสาวทิพย์วรรณ  เสร็จกิจ    นางสาวสุนิสา  เรือนเพ็ชร 
 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๘ 

 
 

 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล  ให้เกิดความคล่อง
ตัวอย่างอิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา  ให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์     
พันธกิจ วัตถุประสงค์และขอบข่ายการท างานให้เป็นไปตามความเรียบร้อยดังนี้ 
 
 
 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรมด ารงตนบนความพอเพียงสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
  ๑. มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ใช้หลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาบุคลากร                                    

๒. จัดระบบข้อมูลท่ีถูกต้องและทันสมัย ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 
 

 
    

๑. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้อง  รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบ

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบ 

วินัย  จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
  ๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

 

 

วัตถุประสงค ์

 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ 

 

 

 

พันธกิจ 

 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๑๙ 

 
 
 
 
            กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้น าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มา
ใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจงานทุกด้านของโรงเรียน ซึ่งการบริหารงานด้านบุคลากรเป็นส่วน
หนึ่ง ในการน าวิธีน าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ 

๑. วิเคราะห์บริบท :ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต  
การวิเคราะห์บริบทด้วยวิธีการเชิงระบบ ด้วยการมองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันของส่ิงต่างๆ 

ท่ีอยู่แวดล้อมในโรงเรียน พิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากบริบทของโรงเรียน ท าให้สามารถ
จัดวางยุทธศาสตร์ของการบริหารงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารงานบุคคลเป็น

เครื่องมือท่ีช่วยให้งานประสบผลส าเร็จเกิดความสมดุลระหว่าง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความสุขและความส าเร็จในการท างานภายใน
โรงเรียน เกิดความมั่นใจในการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษา เพราะยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม
โปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

๓.น าองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการส่ือสารโดยเฉพาะ computer ซึ่งอ านวยความสะดวกต่อ

การจัดท าเอกสาร การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เก็บรวบรวมประวัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ใช้สืบค้นการท างาน การติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานช่วย
สร้างบรรยากาศการท างานท าให้เกิดความคล่องตัวท าให้งานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๔.การวางแผนและการก าหนดยุทธศาสตร์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้วางแผนงานตามโครงสร้าง และด าเนินตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนท า

ให้ทราบถึงทิศทางและการเช่ือมโยงเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ไปสู่คนในองค์กรให้มีเข้าใจสามารถน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่ างแท้จริงในการ
ท างาน  ท าให้ประสบผลส าเร็จและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕. การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติใช้การก าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลเป็นเครื่องมือช่วยในการ

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก จัดสรร
ทรัพยากร ให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามแผนได้ส าเร็จ ท าให้ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการมีความยั่งยืน โดยใช้การก าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลขึ้นเพื่อให้เกิดผู้รับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 
 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๒๐ 

๖.การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
เนื่องจากบริบทของสังคมมีการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และ

เป็นส่วนท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา โรงเรียน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อปัจจัย
จากสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น ต้ังแต่การหาเหตุของการเปล่ียนแปลง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหลังจากมีการ
เปล่ียนแปลงและบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง โดยสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๗.การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
กระบวนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุน และส่งเสริมให้

โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ โรงเรียน
สร้างระบบการด าเนินงานทางการศึกษาร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบร่วมกัน 

๘. การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้ 
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ครบวงจรและมีการป้อนกลับเพื่อด าเนินการปรับปรุง ท า

ให้มีความพร้อมในการรับข้อมูลท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้และใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ การจัดการความรู้
เป็นการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับสถานศึกษาโดยการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้องค์ความรู้ถูก
ถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ท่ัวทั้งโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดโครงสร้างและระบบงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลุ่มบริหารงานได้จัดระบบงานภายในเพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความร่วมมือในการท างานเป็น
ท่ีเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของงานอย่างชัดเจนจัดท าโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานตามโครงสร้างและค าส่ังอย่างชัดเจน การ
บริหารงานเป็นไปตามระบบโครงสร้างผู้บริหารมีการกระจายอ านาจตามระดับขั้นตามความรู้ความสามรถ 
เพือ่ความสะดวกคล่องตัวในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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ความสามารถและอัตราก าลัง 
มีการวางแผนความต้องการอัตราก าลัง วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ด าเนินการสรรหาบุคลากร 

โดยค านึงถึงการ มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาย
งานวิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานก าหนดอัตราก าลังตามภาระงานท่ีจ าเป็น และปฏิบัติจริงวิเคราะห์
ก าลังคนท่ีมีอยู่ในโรงเรียน โดยแยกตามสาขากลุ่มวิชา กลุ่มงาน ระดับต าแหน่งโรงเรียนมีการวิเคราะห์
แนวโน้มการเคล่ือนไหว เรื่องการย้าย การเกษียณอายุราชการในแต่ละปีมีการวิเคราะห์แนวโน้ ม
อัตราก าลังบุคลากรท่ีป่วย หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้การวิเคราะห์ขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากร 

 
บุคลากรใหม่ 

มีวิธีการสรรหาบุคลากรใหม่ ให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการ เมื่อมีต าแหน่งว่าง เช่น 
บุคลากรเกษียณอายุราชการ บุคลากรย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ ได้แก่ 

1. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
2. การรับย้ายบุคลากรแทนต าแหน่งท่ีว่างลง ด าเนินการโดยผ่านความเห็นชอบจากมติท่ีประชุม

ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. การจ้างบุคลากร เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน และก าหนด

คุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงกับตามความต้องการของลักษณะงาน และท าตามข้ันตอนการจ้าง ได้แก่ 
3.1 ประกาศรับสมัครบุคลากรตามสาขาวิชา 
3.2 แต่งต้ังกรรมการรับสมัคร และคัดเลือกบุคลากร 
3.3 รับสมัคร และตรวจสอบเอกสารของบุคลากรท่ีแสดงถึงหลักฐานของการมีคุณสมบัติ

ตามท่ีก าหนด 
3.4 สอบแข่งขัน และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามกระบวนการ

ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งต้ังบุคลากรของโรงเรียน 
3.5 ปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ท่ีผ่านการสรรหาโดย

กลุ่มบริหารงานบุคคล หลังจากนั้นส่งต่อบุคลากรไปยังกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
การท างานให้บรรลุผล 
 1. จัดให้ครูได้สอนตรงตามความถนัด/ความสามารถและตรงตามวิชาเอกท่ีจบให้มากท่ีสุด รวมท้ัง
สนับสนุนให้ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ อย่างน้อยคนละหนึ่งงานพร้อมท้ังจัดส่ือและอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เช่ น เครื่องโปรเจ็คเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 2. ส่งเสริมให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดแนวคิด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความหลากหลายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้รับความรู้ใหม่ๆ รวมท้ัง
สนับสนุนให้ครูได้ใช้ความสามารถในเชิงบวกอย่างเต็มท่ี ซึ่งโรงเรียนได้ค านึงถึงการรักษาคนดี คนท่ีมี
ศักยภาพให้อยู่อย่างมีความสุข ดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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2.2 มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น จัดสวัสดิการด้านเส้ือผ้า ชุดกีฬา จัดท าประกัน
อุบัติเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน 

2.3 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
2.4 การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร เช่น การเยี่ยมเยือนในยามเจ็บป่วย การมอบช่อ

ดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ การจัดงานมุทิตาจิตแก่คุณครู ท่ีเกษียณอายุราชการ การร่วมเป็น
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในกรณีท่ีญาติพี่น้องเสียชีวิต ซึ่งส่ิงเหล่านี้ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ สร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

2.5 การยกย่องชมเชย ช่ืนชมและแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆเช่น การแสดงความยินดีใน
การเล่ือนวิทยฐานะ แสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

2.6 การสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและปลูกฝังความรักต่อองค์กร 
 

การจัดการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร 
โรงเรียนมีการเตรียมการและเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราก าลังมีการจัดส่งบุคลากร

เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อยอดจากส่ิงท่ีรู้อยู่แล้ว เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน 
ได้พัฒนาเพิ่มทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ มาแล้ว จะมีการ
น าเอาความรู้มาขยายผลต่อเพื่อร่วมงาน มีการเตรียมการเปล่ียนแปลงโดยการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเป็นระยะ 

 
 บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน ด้านสถานท่ี โรงเรียนได้จัดบรรยากาศของอาคาร

เรียนโดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้และความรู้สึกด้านจิตใจของบุคคลากร ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากร มีการปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สร้างบรรยากาศท่ีร่มรื่นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รวมท้ังใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และภายในห้องเรียนก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ มีการจัดป้ายนิเทศ
ภายในห้องเรียน นอกจากนี้ในส่วนของอาคารประกอบ เช่น ห้อง ICT ห้องสารสนเทศ ห้องปฏิรูป 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด อาคารห้องประชุม ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้ าห้องส้วม ห้อง
ส านักงานต่างๆ จัดไว้เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ 

2. ความผูกพันของบุคลากร 
2.1 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มีการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการ

มีส่วนร่วมของบุคลากร ค านึงถึงความโปร่ งใส ถูกต้อง รอบคอบ และยุติธรรม โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจากหลายฝ่าย ซึ่งประเมินจากภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
บุคลากรทุกคนจะรับทราบหัวข้อและเกณฑ์การประเมินซึ่งการประเมินจะแบ่งเป็น๒ ลักษณะ คือ การ
ประเมินแบบเป็นทางการและการประเมินแบบไม่เป็นทางการการประเมินแบบเป็นทางการ โรงเรียนจะใช้
แบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา โดยใช้แบบประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันแบบประเมินตาม
บริบทของโรง เรียน ท่ีจัดท าขึ้นด าเนินการประเมินผลการ ปฏิบั ติงานของครู ในรอบ 6 เดือน  
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสายงาน 

3) คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังส่งผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4) คณะกรรมการกล่ันกรอง ซึ่งประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการท้ัง ๔ กลุ่มบริหารงาน น าผลการประเมินจาก

คณะกรรมการประเมินชุดแรกมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งการประเมินแบบไม่เป็นทางการ โรงเรียนจะใช้
วิธีการสอบถาม สังเกต ประเมินจากการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินแบบไม่เป็นทางการ โรงเรียนจะใช้ใน
การประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงานเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนจะแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตามสายงานร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการประเมิน 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการประเมินแบบไม่เป็นทางการ 
1. ปริมาณงานท่ีปฏิบัติ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
4. คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
5. ระเบียบวินัยในการท างาน ตลอดจนการท างานเป็นทีม 

 โรงเรียนได้น าผลการประเมินแบบเป็นทางการนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนผลการประเมินแบบไม่เป็นทางการโรงเรียนจะน าไปเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการท าสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานท าความสะอาดและน าผลการประเมินท้ัง
สองแบบมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ทางราชการและเกิดความพึงพอใจต่อบุคลากรของโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 

 
2.2 การประเมินความผูกพันในการท างาน 
โรงเรียนมีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยใช้การประเมินแบบไม่เป็นทางการ 

ซึ่งโรงเรียนจะประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร โดยการสังเกตพฤติกรรมการท างาน
ของบุคลากร การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเนื่องในโอกาสต่างๆ การเข้าร่วมประชุม การลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ/การลงเวลากลับ การลา ตลอดจนการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
รวมท้ังโรงเรียนมีการนิเทศติดตามงานของทุกกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อ
เป็นการเยี่ยมเยือนพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้ครูในทุกก ลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มงานได้เสนอ
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการประเมินนิเทศติดตาม ซึ่งคณะกรรมการประเมินนิเทศติดตามน าความ
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คิดเห็นข้อเสนอแนะของครูแต่ละกลุ่มสาระฯกลุ่มงาน มาสรุปเพื่อให้เป็นผลสะท้อนกลับของบุคลากรท่ีมี
ต่อโรงเรียน 

 
การเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การด าเนินการของโรงเรียน 

น าผลการประเมินความผูกพันในการท างานของบุคลากรมาสร้างความผูกพัน มาเป็นแรงจูงใจ
และรู้สึกถึงคุณค่าของงานท่ีตนท าอยู่ ท าให้รู้ทิศทางของโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน อยู่ใน
บรรยากาศการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นความส าเร็จของผู้เรียนร่วมกัน 

 
การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนจะครอบคลุมข้าราชการครูทุกระดับ ต้ังแต่การอบรมข้าราชการ
ครูบรรจุใหม่ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ตลอดจนผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ อย่างหลากหลายในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษาสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น อนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อยอดจากส่ิงท่ีรู้อยู่แล้ว เพื่อสร้างโอกาส
และความก้าวหน้าในการท างาน ได้พัฒนาเพิ่มทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเมื่อได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ มาแล้ว จะมีการน าเอาความรู้มาขยายผลต่อเพื่อนร่วมงาน 

 
การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

การสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องไว้ ดังนี ้
การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนา 

ความก้าวหน้า 
ตัวชี้วัดผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 

   ๑. การสนับสนุนให้ข้าราชการศึกษาต่อในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น     

   - จ านวนบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น 

   ๒. การอบรม/ประชุม/สัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

   - จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา และศึกษาดู
งาน 

   ๓. การพัฒนาผ่านส่ือ E-Learning - จ านวน
หลักสูตร E - Learning 

   - จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรม    
TEPE ONLINE 
   - จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรม 

                
นอกจากการสร้างแรงจูงใจดังกล่าวยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ  ของบุคลากรเพื่อ

พัฒนาความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานโดยก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้าฝ่ายมีการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรร่วมกันเพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างของสมรรถนะให้บุคลากรได้รับทราบและน าไป
ปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามท่ีองค์กรคาดหวังโดยจัดท าเป็นแผนพัฒนารายบุคคลเป็นแนวทางให้บุคลากร
ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองซึ่งผู้บังคับบัญชา จะเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาแนะน ารวมท้ัง
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวคิด 
 การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ภายใต้กฎหมายระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจในการ
น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาล และสนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมี จิตส านึกในการปฏิบั ติภารกิจ  
ท่ีรับผิดชอบ  ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ๓ . เพื่ อ ส่ง เสริมให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบั ติงานเ ต็มตามศักยภาพ โดย  
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 ๔ . เพื่ อ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบั ติงานไ ด้ตามมาตรฐานวิ ชาชีพไ ด้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่ งจะส่งผลต่อการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ขอบข่ายและภารกิจ 
 ๑. งานธุรการ 
 ๒. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

๒.๑  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

  ๒.๑.๒ การเกล่ียอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

 ๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
๓.๑  งานสรรหาและบรรจุ 

  ๓.๑.๑  การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
  ๓.๑.๒ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 

๓.๒  งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๒.๑ การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๒.๓ การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  ๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  ๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน 

๓.๓ งานออกจากราชการ 
  ๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 
  ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 
  ๓.๓.๓ การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ) 

 ๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๔. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

๔.๑ งานบ าเหน็จความชอบ 
๔.๒ งานทะเบียนประวัต ิ
๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๔.๔ งานบริการบุคลากร 

  ๔.๔.๑  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
  ๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  ๔.๔.๓ การขอหนังสือรับรอง 
  ๔.๔.๔ การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
  ๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท 

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ 

 ๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
๕.๑  งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

  ๕.๑.๑ การฝึกอบรม 
  ๕.๑.๒ การศึกษาต่อ 

๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

  ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
  ๕.๓.๒ การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

๕.๔  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
  ๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
  ๖.๑ งานวินัย 
  ๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 ๖.๒.๑ การอุทธรณ์ 
  ๖.๒.๒ การร้องทุกข์ 
  ๖.๓ งานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งานวิเคราะห์  และวางแผนอัตราก าลัง 
 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

 งานสรรหาและบรรจุ 
 งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 งานออกจากราชการ 
 

 งานบ าเหน็จความชอบ 
 งานทะเบียนประวัติ 
 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 งานบริการบุคลากร 
 
 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

 งานวินัย 
 งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 งานกฎหมาย  และการด าเนินการคดีของรัฐ 
 

กลุ่มงานวางแผน 
อัตราก าลังและ 
ก าหนดต าแหน่ง 

กลุ่มงานสรรหา 
และบรรจุแต่งต้ัง 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

งานธุรการ 

กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 
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๑. งานธุรการ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑ . ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่ม 
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔ . ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ท่ีเกี่ ยวข้องกับ 
การบริหารงานของกลุ่ม 

๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ  สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  กฎหมาย  ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๕  
 ๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๒. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มงานวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
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๒.๑ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

 ๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน   

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
  ๓. ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.  ก าหนด 
  ๔. จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๕. เสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  
  ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
  ๗. น าแผนสู่การปฏิบัติ 
  ๘. ติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังตามแผน   

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีแผนอัตราก าลังในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒. มีแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ 
  ๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 
  ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 ๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตราก าลัง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูล   
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจ าเป็น 
ความต้องการ ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตราก าลังสถานศึกษา 
  ๓. เสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเกล่ียอัตราก าลังครูและบุคลากทาง
การศึกษา ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๔. เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ .ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. เขตพื้นท่ีการศึกษามีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติด้านการเกล่ียอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีชัดเจน 
  ๒. เขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถบริหารอัตราก าลังท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๓. สถานศึกษามีมาตรฐานด้านบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
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 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเกล่ียอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๓. รับค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากสถานศึกษา 
  ๔. ด าเนินการให้มีการประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๕. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ 
  ๖. ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมีค าส่ังการปรับปรุงต าแหน่ง เล่ือนวิทยฐานะ เปล่ียนแปลง
เงื่อนไขต าแหน่ง ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
  ๗. เสนอแนะการพัฒนาแก่หนว่ยงานตามความเหมาะสม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและ
วิทยฐานะตามกฎหมาย 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ…….. 
  ๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ี.. พ.ศ. …. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. กฎ  ก.ค.ศ ฉบับท่ี .. พ.ศ. ….ว่าด้วยวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. ระเบียบการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง 
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๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ 

๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส ารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
  ๒. วางแผนจัดท าโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก 
การคัดเลือก 

 ๓. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการ 
 ๔. ขออนุมัติด าเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกต่อ อ.ก.ค.ศ.  

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๕. ด าเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก  
 ๖. ขออนุมัติประกาศผลการสอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเรียกตัวฯ

บรรจุแต่งต้ังหรือเล่ือนและแต่งต้ัง 
๓.๑.๒ การแต่งต้ังหรือเลื่อนและแต่งต้ังจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาเลือกสถานศึกษา 
  ๒. ผู้อ านวยการเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่กรณี 
ลงนามค าส่ังแต่งต้ัง 
  ๓. ส่งตัวผู้ได้รับการแต่งต้ังหรือเล่ือนและแต่งต้ังไปรายงานตัวในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือเล่ือนและแต่งต้ัง 
  ๔. สถานศึกษารายงานตัวเข้ารับต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังหรือเล่ือนและแต่งต้ัง 

๓.๑.๓ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑. มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเลือกสถานศึกษา 
  ๒. ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวที่สถานศึกษา 

๓ . สถานศึกษารับรายงานตัว  ปฐมนิ เทศ  และรายงานส านักงานเขตพื้น ท่ี 
การศึกษาทราบ 

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งต้ัง 

งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

งานสรรหาและบรรจุ 

งานออกจากราชการ 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๓๓ 

๔. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาอนุมัติ  
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุและแต่งต้ังและแจ้งสถานศึกษาทราบ 

 ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาออกค าส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามท่ี อ .ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
อนุมัติ  

 ๖. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานและส่งค าส่ังให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๗. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา หรือด าเนินการทดลอง

ป ฏิ บั ติ ร า ชก า ร ต าม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ท่ี  ก .ค .ศ . ก า ห น ดแ ล ะ ร า ย ง าน ผ ลก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ไ ด้ ข้ า ร า ชก าร ค รู แล ะ บุ คล า ก รท า ง ก า ร ศึ กษ า  ท่ี มี ค ว าม รู้ ค ว า ม ส าม า ร ถ  

เหมาะสมกับต าแหน่ง  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒ . พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓.๒ งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

๓.๒.๑ การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑ . ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ฎ ห ม าย  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๒. เสนอหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๓ . ส ารวจคว าม ต้องการและความจ า เป็น ในการแ ต่ง ต้ั ง  ตาม ท่ีหน่ วยงาน  
ทางการศึกษาเห็นสมควร รวม ท้ังตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้าย และ 
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ท่ีจะให้มีการแต่งต้ัง  
  ๔ . จั ดท า ข้ อมู ล ร ายละ เอี ยดขอ ง ผู้ประสง ค์แ ต่ ง ต้ั ง  ให้  อ .ก .ค .ศ .เ ขตพื้ น ท่ี 
การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (๑) การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย  ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๒. เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๓. ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือย้ายตามท่ีหน่วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร รวมท้ังตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน
ท่ีใช้รับย้าย 
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  ๔. เขตพื้นท่ีการศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายและ
จัดท ารายละเอียดข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้าย 
  ๕ . จั ดท า ข้ อมู ล ร ายละ เอี ยดขอ ง ผู้ประสง ค์แ ต่ ง ต้ั ง  ให้  อ .ก .ค .ศ .เ ขตพื้ น ท่ี 
การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

(๒) การย้ายผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์และเหตุผล
ความจ าเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีประสงค์ขอย้าย 
  ๒. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับย้ายตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียด ตรวจสอบ
ต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้าย 
  ๓. เสนอข้อมูลรายละเอียด ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับย้ายพิจารณาอนุมัติ 
  ๔. แจ้งผลการพิจารณาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัดทราบ 
  ๕. ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแล้วแต่กรณีลงนามแต่งต้ัง (ย้าย) 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ี ..พ.ศ. ….ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  
  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๒.๓ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวมรายช่ือ ข้อมูล และรายละเอียดของผู้ประสงค์ขอโอน 
  ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน และตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับโอน 
  ๓. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับท่ี ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  
  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ตรวจสอบวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒. ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
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  ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
  ๔. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาอนุมัติ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับท่ี ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  
  ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๒.๕  การรักษาราชการแทน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ให้สถานศึกษาเสนอรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเพื่อแต่งต้ังรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ๒. กรณีสถานศึกษาไม่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ๓. เสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ังครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทน 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

๓.๓ งานออกจากราชการ 
๓.๓.๑  การเกษียณอายุราชการ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
  ๒. ส่งรายช่ือให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประกาศในเดือน
มีนาคมของทุกปี 
  ๓. แจ้งประกาศรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าตัวทราบ 

๓.๓.๒  การลาออกจากราชการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รับเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. เสนอผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ังพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
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๓.๓.๓  การให้ออกจากราชการ 
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 

  ๑. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกจากราชการ 
  ๒. เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาออกค าส่ัง 
  ๓. แจ้งสถานศึกษาและผู้ออกให้ลงนามรับทราบค าส่ังและแจ้งกลุ่มงานบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 
  ๔. สถานศึกษาส่งค าส่ังท่ีรับทราบกลับคืนพร้อมบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  ๕. รายงาน ก.ค.ศ.ให้ทราบ 

๓.๓.๔   การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รับข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. ตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้มีอ านาจส่ังบรรจุให้มีค าส่ังให้ออกจากราชการ 
  ๓. แจ้งสถานศึกษาและผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการ ลงนามรับทราบค าส่ังและแจ้งกลุ่ม
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ทราบ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอลาออกจากราชการได้ออกจากราชการตามความ
ประสงค์ 
  กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๒.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๓.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

๔. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานบ าเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ 

งานทะเบียนประวัต ิ

งานบริการบุคลากร 

งานบ าเหน็จความชอบ 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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 ๔.๑  งานบ าเหน็จความชอบ 
  ๔.๑.๑  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 
   (๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก .ค.ศ.
ก าหนด 
  ๒ . คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติการพิจารณาความดี 
ความชอบของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 
  ๓.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
  ๔ . ด า เนินการรวบรวมข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสมควรได้รับการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ   มี ๔ กรณี ประกอบด้วย 
   ๑) กรณีกลับจากศึกษาต่อ 
   ๒ กรณีบรรจุใหม่ 
   ๓) กรณีลาออกไปสมัครผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑ .  รั บ เ รื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า /ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ เ อ ก ส า ร 
หลักฐาน (แบบขอเล่ือนขั้นเงินเดือนของผู้ท่ีขาดคุณสมบัติพร้อมผลการปฏิบัติงานในระดับดีหรือดีเด่น /
ค าส่ังให้ไปและกลับจากศึกษาต่อ/ค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง ค าส่ังลาออกและกลับเข้ารับราชการแล้วแต่กรณี 
รวมท้ังค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย) 

๒. วิเคราะห์และเสนอความเห็นผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธี การ      
แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาอนุมัติ 

๓. แจ้งสถานศึกษาทราบ 
๔. บันทึกรายการเปล่ียนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติ 
๔) กรณีการขอบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย 

ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
๔.๑) สถานศึกษารายงานมายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามแบบรายงาน 

เ พื่ อ ข อ รั บ บ า เ ห น็ จ ค ว า ม ช อ บ เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ  ต า ม ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี 
ว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมท้ัง
เอกสารหลักฐานดังนี้ 

- ส าเนาค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 
- บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ เ ข้ า เ ก ณ ฑ์ ท่ี จ ะ ไ ด้ รั บ 

การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงช่ือรับรองความถูกต้อง 
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- ส าเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทึกการตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือผลการสอบสวนของคณะกรรมการท่ีผู้มีอ านาจแต่งต้ังขึ้นเพื่อท าการ
สอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและแผนท่ีแสดงท่ีเกิดเหตุโดยสังเขป 

- ใ น ก ร ณี ถึ ง แ ก่ ค ว า ม ตา ย  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ รั บก า ร ป่ ว ย เ จ็ บ ใ ห้ แ น บ 
รายงานของแพทย์ท่ีทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจอาการป่วยของข้าราชการผู้นั้นว่าป่วยเจ็บถึงตายเพราะ
โรคอะไร และเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานดังนี้ 

- ส าเนามรณะบัตร 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 
- ส าเนาค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
๔.๒) รวบรวม เอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ ส่ง ส านั ก ง าน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
- รับผลการพิจารณา และจัดท าค าส่ัง 
- ส่งค าส่ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- บันทึกรายการเปล่ียนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียน

ประวัติ 
- ร่วมกับสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม อันเนื่องมาจาก

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการมากยิ่งขึ้น 
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถให้บริการความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันท่ี     

๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 
๓. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลงวันท่ี    

๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
๔. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ี... พ.ศ. ...ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
๖. หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ 

เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๘. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๔๔ เรื่อง  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
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๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓ ลงวันท่ี ๑4
พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๔ ๔  เ รื่ อ ง  ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น 
ตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๐. หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันท่ี  ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

๑๑. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๔.๒ งานทะเบียนประวัติ 
 ๔.๒.๑  การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. เจ้าหน้าท่ีบันทึกวัน เดือน ปี เกิด ลงใน 
๑.๑  บัตรเกษียณอายุราชการ 
๑.๒  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

๒ . ค านวณผู้ ท่ี จะมี อ ายุ ค รบ  ๖๐ ปีบ ริ บู ร ณ์  และ ต้อ งพ้ นจากร าชการ เมื่ อ 
ส้ินปีงบประมาณนั้น 

๒.๑ วิธีค านวณ 
๒.๑.๑ ผู้ท่ีเกิดระหว่างวันท่ี ๒ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ให้ใช้ ๖๑ บวก พ.ศ. เกิด 

   ๒.๑.๒ ผู้ท่ีเกิดระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม – ๑ ตุลาคม ให้ใช้ ๖๐ บวก พ.ศ. เกิด 
๓. แจ้งรายช่ือข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
๔ . ต ร วจสอบ และ ยื น ยั นพร้ อมแ จ้ ง ร าย ช่ื อ ผู้ ท่ี จะ เ กษี ย ณอายุ ร า ชกา ร ใ ห้ 

ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
๕. ประกาศรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ 
๖. ส่งประกาศให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบแล้วด าเนินการ 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  ผู้เกษียณอายุราชการ  และหน่วยงานราชการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๑๓/๒๒๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม  ๒๕๓๘ 

๔.๒.๒ การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑ . ผู้ มี ความประสง ค์ขอแก้ ไขวั น  เ ดื อน ปี เกิ ด ยื่ นค าขอตามแบบท่ีก าหนด 
โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วย 

- ทะเบียนราษฎร 
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- หลักฐานทางการศึกษา 
- หลักฐานทางราชการ 
- หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปี เกิด 
- หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการท่ีระบุ วัน เดือน ปีเกิด โดยชัดเจน 

๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง 
๓. น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันถึงผู้มีอ านาจ 
๔. ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต 
๕. แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไข 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  ทะเบียนประวัติถูกต้องตามความเป็นจริง 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ 

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๓ 

๔.๒.๓ การจัดท า และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เจ้าของประวัติกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมลง
ลายมือช่ือ 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจรายละเอียดความถูกต้อง 
  ๓. เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในท่ีปลอดภัย 
  ๔. เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงใน ก.พ. ๗ / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัต ิ
  ๕. ซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุดเสียหาย / ท าขึ้นใหม่ตามสภาพ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดท า เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๔.๒.๔ ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง 
การศึกษาและลูกจ้าง 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 

๑.๑ ให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  
๑.๒ เจ้าหน้าท่ีน าข้อมูลท่ีได้ 

๑.๒.๑ เก็บไว้ในแฟ้มปกติ 
๑.๒.๒ เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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๒. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปล่ียนแปลงประวัติ บันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติท่ีเกิดขึ้น 
๓. เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับในท่ีปลอดภัย 
๔. น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดท า เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา……… 

๔.๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันท าการ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑ . ผู้ มี สิ ทธิ ข ออ นุ ญ าต  เ สนอ ใบล าพ ร้ อ มห ลั กฐ าน ต่ า ง  ๆ  ท่ี ใ ช้ ป ร ะ กอ บ 
การพิจารณาอนุญาต โดยน าใบลาทุกฉบับ (ฉบับจริง) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
  ๒. ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑ ใบลา 
๓.๒ ตรวจนับวันลา (ภายในปีงบประมาณ) 
๓.๓ ใบรับรองแพทย์ 

๔ . ผู้ บั ง คับบัญชา ช้ัน สู ง สุด  น า เ สนอ ผู้มี อ าน าจอนุ มั ติ ก ารลาและ เบิก จ่ าย 
ในส่วนท่ีเกิน ๖๐ วันท าการ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้มี สิทธิ ไ ด้รับอนุญาตการลา และได้รับเงินเดือนในระหว่างลา มีความพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน และได้รับความคุ้มครอง 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔.๒.๖ การด าเนินการเก่ียวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจาก
ราชการและถึงแก่กรรม 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรองรับข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒ . เ จ้ าหน้ า ท่ี เ สนอ ผู้บั ง คับบัญชาลงนามรั บรอ ง ใน เอกสารข้อมู ล เ กี่ ย วกั บ 
การรับรองข้อมูลประวัติ ทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. เจ้าหน้าท่ีมอบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูลประวัติทะเบียนประวัติและแฟ้ม
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองข้อมูลแล้ว ให้ส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเรื่องเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่น ๆ ต่อไป 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ท่ีลาออกจากราชการและทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพอใจในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่น ๆ  
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๔.๒.๗ การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดท าบัญชีรายงานการลาประเภทต่างๆ  ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยนับตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) เสนอเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามล าดับข้ัน 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา 
  ๔. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงปก
แฟ้มประวัติข้าราชการของแต่ละคน 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่ าง  
มีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๔.๒.๘ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เจ้าของประวัติยื่นความจ านงในการขอส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗  ด้วยตนเอง 
หรือเจ้าของประวัติมอบฉันทะให้บุคคลอื่นยื่นเสนอการขอจัดท าส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. ๗ โดย
เจ้าของประวัติท าหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐของเจ้าของประวัติและผู้รับ
มอบฉันทะด้วย 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจดูความถูกต้อง 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท าการจัดท าส าเนาทะเบียนประวัติและ ก .พ. ๗ พร้อมรับรอง
ข้อมูลถูกต้อง และส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นความจ านงหรือผู้ได้รับมอบฉันทะ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  เจ้าของประวัติท่ียื่นความจ านงมีความพอใจในการได้รับการบริการส าเนาทะเบียน
ประวัติและ ก.พ.๗ เพื่อน าไปใช้ได้ตามประสงค์ 
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  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 ๔.๒.๙ กา รจั ด ส่ ง ท ะ เ บี ยน ป ร ะ วั ติ  แ ล ะ  ก .พ .๗  ขอ งข้ า ร า ชก า รค รู  บุ ค ล า ก ร 
ทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ และแฟ้ม
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีย้ายไปสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือน าส่งแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗ ถึงเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ ท่ีย้ ายไปสังกั ดเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาอื่นหรือ ส่วนราชการอื่นมีความพึ งพอใจ 
ในการได้รับเอกสารและหน่วยงานต้นสังกัดใหม่มีข้อมูลท่ีจะใช้ในการบริหารงานบุคคล 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ผู้ท่ีต้องการเปล่ียนแปลงทะเบียนประวัติเสนอค าร้องตามล าดับข้ัน 
  ๒. ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ทะเบียนสมรส (คร.๓) 
- ทะเบียนหย่า (คร.๗) 
- เอกสารการขอเปล่ียนช่ือ (ทร.๓) 
- เอกสารการขอเปล่ียนช่ือสกุล (ท.๔) 
- ทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) 
- ใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร 

  ๔. เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.๗ / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ 
  ๕. แจ้งหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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 ๔.๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่วนราชการรายงานการถึงแก่กรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามล าดับขั้น 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน 
  ๓. ตอบรับทราบหน่วยงานท่ีรายงานการถึงแก่กรรม 
  ๔. ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 
  ๕. รายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การบริหารงานบุคคลมีข้อมูลอัตราก าลังท่ีเป็นปัจจุบัน ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมมีขวัญและ
ก าลังใจ 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๔.๓ งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๓ . จั ด ท า ท ะ เ บี ย น ผู้ ไ ด้ รั บ เ ค รื่ อ ง ร า ชอิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ แ ล ะ เ ห รี ย ญ จั ก ร พ ร ร ดิ ม า ล า 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการมีความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
 ๒. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา  พ.ศ.  ๒๔๘๔ 
 ๓. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
 ๔. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ๕ .ระ เบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่ า ด้วยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ  ๒๕๓๖  

๔.๔ งานบริการบุคคล 
 ๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีก าหนดก่อนเดือนเมษายนของปี 
 ๒. แนบเอกสาร 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๔๕ 

- ตารางการสอน/สัปดาห ์
- จ านวนนักเรียนท่ีรับผิดชอบ 
- ส าเนา สด. ๓๕ , สด. ๙ 

๓.  เจ้าหน้าท่ีน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 
 ๔.  ผู้มีอ านาจออกใบส าคัญยกเว้น  แล้วแจ้ง 

๔.๑  ท้องท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนาทหารของผู้นั้น 
๔.๒  แจ้งส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ข้ า ร า ชก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก เ ว้ น ก า ร เ ก ณฑ์ ท ห า ร  

ไม่เกิดผลเสียหายต่อการเรียนการสอนของเด็ก 
กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑ . ผู้ ข อ มี บั ต ร ก ร อ ก ร า ย ละ เ อี ย ด ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค คล ต่ า ง ๆ  โ ด ย มี เ อ ก ส า ร 
หลักฐาน ดังนี้ 

- ติดรูปถ่ายในแบบขอมีบัตร ๓ รูป 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
- ใบรับรองหมู่โลหิต ๑ ฉบับ 
- เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 ๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
 ๓. เจ้าหน้าท่ีน าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
 ๔. ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ขอมีบัตรได้รับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้เป็นบัตรประจ าตัว 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๔.๔.๓ งานขอหนังสือรับรอง 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ผู้ขอหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอหนังสือ 
  ๒. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจรายงานเหตุผล ความจ าเป็น 
  ๔. น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามหนังสือรับรอง 
  ๕. ส่งหนังสือรับรอง 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ขอหนังสือรับรองได้รับความพอใจและใช้สิทธิในการเป็นข้าราชการ 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๔๖ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖ 
 ๔.๔.๔ งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 
  ๑. ผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีก าหนด 
  ๒. ในกรณีท่ีเดินทางอยู่ในระหว่างเปิดภาคเรียน ต้องแนบใบลาท่ีได้รับการอนุญาต 
  ๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

- แบบขออนุญาต 
- บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 
- ใบลากิจ หรือลาพักผ่อน หนังสือเชิญจากองค์การ หน่วยงาน 

  ๔. น าเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ขออนุญาตเดินทางได้รับความพอใจ เดินทางอย่างมีความสุข 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒. แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างประเทศ 
 ๔.๔.๕ งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ผู้มีความประสงค์จะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแผนท่ีก าหนด ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
  ๓. น าเสนอผู้มีอ านาจ 

๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท 
๓.๒  เสนอพระอุปัชฌาย์ เพื่อขออนุญาตให้ไปอุปสมบท 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ขออนุญาตมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้รับความพึงพอใจ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒. พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการอนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
 ๔.๔.๖  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 ๔.๔.๗  งานขอพระราชทานเพลิงศพ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เจ้าภาพแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอพระราชทานเพลิงศพ 
  ๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

- หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
- วัน เดือน ปี ท่ีจะขอพระราชทานเพลิงศพ 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๔๗ 

- สถานท่ี 
- น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เสนอเลขาธิการพระราชวัง 
- ติดต่อประสานงาน (เลขาธิการพระราชวัง   เจ้าภาพ) 

  ๓. ด าเนินการตามข้ันตอนของส านักพระราชวัง 
 
  ผลส าเร็จทีค่าดหวัง 
  เจ้าภาพพอใจท่ีได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  แนวทางการขอพระราชทานเพลิงศพของส านักพระราชวัง 
 
๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 ๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  
  ๕.๑.๑ การฝึกอบรม  
   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา          
(Training  needs)  
 ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
 ๓. จัดท าและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี 
 ๔. ประสานและส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกต าแหน่ง ทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง (Pre-service  Training) และพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (Inservice Training) รวมท้ังการอบรมลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว กรณีเข้าสู่
ต าแหน่งใหม่และกรณีประจ าการ 
 ๕.  การประเมินผลการฝึกอบรม 

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร 

งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๔๘ 

 ๖. ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย เพื่ อพั ฒน ารู ปแ บบ และก ระ บว นก าร ฝึก อบ รม เพื่ อ 
การพัฒนาวิชาชีพ 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการ ศึกษา  
 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ 
 ๙. สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๑๐. ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้มีการเทียบโอน
ประสบการณ์ ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

๑. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญยิ่งในการ 
ท่ีจะด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

๒ . ค รู  ผู้ บ ริ ห า ร  แ ละบุ คลา กรท างก า ร ศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ท่ี 
การศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๔ 
  ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
  ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖          
  ๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับท่ี (พ.ศ. ....) ว่าด้วยการประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
ข้าราชการครู 

๕.๑.๒ การลาศึกษาต่อ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

   ๑. ศึกษาความจ าเป็นและด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตนและหน่วยงานทางการ
ศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
กระทรวงศึกษาธิการและตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา 

   ๒. ด าเนินการวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลาศึกษาต่อ
ทุกประเภท 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการศึกษาและ
พัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
  ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการสูงขึ้น 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๔๙ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม
ภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๓๘   
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ. …… 

 
๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑ . ประสานการด า เนินการ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน  ส่ ง เสริ มการพัฒนาของ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบั ติงานให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพเป็น  
มืออาชีพ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ 
 ๓. ประกาศแจ้งสถานศึกษาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. เขตพื้นท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 
 ๕. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่างกว้างขว้าง 
 ๖. ให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้ าท่ีสูงขึ้นท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ 
 กฎหมาย  ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. กฎกระทรวง ฉบับท่ี……(พ.ศ. …..) ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 ๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ 
 ๓. ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี   
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 ๔. ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับ
รางวัลคุรุสดุดี 

๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑ . ส่ง เสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไ ด้รับการพัฒนา  และ 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  ๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอตามท่ี ผู้มีอ านาจ
หรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย 
  ๓ . จั ดท าทะ เ บี ยนค วบ คุม  ก า กั บ  ดู แล  ผู้ รั บ ใบอนุญ าตปร ะกอบ วิ ช า ชี พ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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  ๔ . ปร ะส าน อง ค์ ก ร วิ ช า ชี พค รู แล ะบุ คล าก ร ทา งก าร ศึก ษ า  และสถาบั น 
การศึกษาท่ีท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่าง  
ต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 
  ๕. ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบ 
วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนามีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๕.๓.๒ การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. วิเคราะห์งานความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 
  ๓. วางแผนด าเนินการส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔. ประเมินผลและรายงาน 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑ . ครู และบุคลากรทางก าร ศึกษามีความมั่ นคงและ ไ ด้รั บความ เป็นธรรม 
ในการประกอบวิชาชีพ 
  ๒. มีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
  ๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
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๓. พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. ส่งเสริมและจัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
๕. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖ . น าผลการปฏิบั ติ งานของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในส านั ก ง าน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.  จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ ต่อไปยัง 

ก.ค.ศ.  
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานและ
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ท าให้สามาร ถด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 ๒. มีการจัดท าข้อมูลมาตรฐานคุณภาพงานและประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท า
รายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 ๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ๓. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุดท่ี นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประเมินผลของงานราชการ 
 ๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ี……. (พ.ศ……) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 
๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวินัยและ 
นิติการ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

งานวินัย 

งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
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๖.๑ งานวินัย 
 ๖.๑.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระท าผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 
 ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร คู่มือ ส่ือ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการ
กระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖.๑.๒ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ   
 (๑) การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 
 ๓. ตรวจสอบส านวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณา
ส่ังลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง    
 ๔. ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยใน
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 
 ๕. ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
 ๖. จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา  
 ๗. ด าเนินการออกค าส่ังลงโทษตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 (๒) การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น ตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
 ๒. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว 
ปรากฏกรณีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ๓. ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา 
 ๔. ตรวจสอบส านวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการ
พิจารณาส่ังลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ๕. ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย 
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 
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 ๖. จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะผู้มีอ านาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา 
 ๗. ด าเนินการออกค าส่ังลงโทษตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๖.๑.๓  การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีสาเหตุให้ส่ังพัก
ราชการไว้ก่อน 
 ๒.  เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีสาเหตุให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 
 ๖.๑.๔  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้ส่ังแต่งต้ังกรรมการสอบสวน จัดท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อมีการด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษทางวินัยไม่ร้ ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายพิจารณา 
 ๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 ๖.๒.๑ การอุทธรณ์ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และการใช้สิทธิทางกฎหมายและการ
รักษาสิทธิ 
 ๒. รับเรื่องอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
 ๓. ให้ค าปรึกษา แนะน าสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครองตรวจสอบค า
อุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖.๒.๒ การร้องทุกข ์
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ 
 ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าการร้องทุกข์ และตรวจสอบค าร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๓. รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบ
พิจารณา และเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
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๖.๓ งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
๖.๓.๑  การด าเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 ๒. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
กรณี ท่ีเป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด   
 ๓. ส่งเสริม อบรม แนะน าให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบวินัย 
 ๖.๓.๒ การด าเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ตรวจสอบการด าเนินการจัดท านิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า 
สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ าประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอ านาจการบอกเลิกสัญญา ฯลฯ 
 ๒. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดี
ล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานใน
สังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย และประสานกับพนักงาน
อัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี 
 ๓. พิจารณาด าเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้ สิทธิเรียกร้องติดตามทวงถาม
ให้ผู้ต้องรับผิดช าระหนี้แก่ทางราชการ 
 ๔. ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วง
ละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมท้ังการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา ถูกจับกุมคุม
ขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระท าละเมิด 
 ๕. ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา มีมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามีความรู้และเข้าใจแนวทาง
ด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
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 ๓. กฎ ก.ค.ศ.  ฉบับท่ี…..(พ.ศ…….)  ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์         
 ๔. กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง      
 
 

 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๑. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับแผนงานต่างๆตลอดจน

เสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
๒. พิจารณางานหรือโครงการท่ีงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีขอจัดท า 
๓. ช่วยเหลือติดตามดูแลและประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมท่ีได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
บทบาทหน้าที่ของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ 
๓. ด าเนินการจัดท านโยบายของงานบุคคล 

๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน และงานบริหารบุคคล 
๓.๒ ร่วมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแผนปฏิบัติการประจ าปีแผนงานบุคคลและปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
๓.๓การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน 

๔. ดูแลก ากับควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล 
     ๔.๑ งานวางแผนอัตราก าลัง    

๔.๒ งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔.๓ งานการเกล่ียอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๔.๔ งานการก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังการย้ายของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
 ๔.๕ งานการลาทุกประเภท  

      ๔.๖ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ๔.๗ งานการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ๔.๘ งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

บทบาทและหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบรหิารงานบคุคล 

บทบาทหน้าที่ของรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบคุคล 
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      ๔.๙ งานการดูแลก ากับติดตามการปฏิบัติราชการในการเสริมสร้างการมีวินัย และการรักษาวินัย
รวมถึงการออกจากงาน หรือออกจากราชการให้ด าเนินไปอย่างมีมาตรฐาน และคุณภาพของหน่วยงาน 

๔.๑๐งานการสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบประกอบวิชาชีพ จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ก.พ.๗)  

๔.๑๑ งานการจัดท าการขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
๔.๑๒ งานการด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างและพนักงานราชการ   
๕. ดูแลก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูพนักงานบรกิารลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง

ช่ัวคราวให้ปฏิบัติหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 

๖. ก ากับติดตามควบคุมดูแลงานประเมินผลสารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพื่อให้ทราบข้อมูลในจุดเด่นจุดด้อยท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

๗. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานบุคคลไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 
๒. ก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๓. เป็นรองประธานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงาบุคคล 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

หัวหน้าส านักงานและรองหัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑.ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าส านักงานและรองหัวหน้าส านักงานกลุ่มงานบุคคล และปฏิบัติหน้าท่ี

แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่โรงเรียน 

๒. ก ากับติดตามปรับปรุงพัฒนางานในกลุ่มงานบคุคลให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านกังานฝ่ายบริหารงานบคุคล 

กลุ่มงานตามขอบข่ายงานฝ่ายบรหิารงานบคุคล 
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หัวหน้าส านักงาน 

1.1 ดูแลการจัดท าหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรขอบข่าย/ภารกิจกลุ่มงานบริหารบุคคล 
1.2 ดูแลการจัดเก็บเอกสารต่างๆเข้าแฟ้มให้ถูกต้อง 
1.3 ดูแลการจัดท าทะเบียนประวัติ 
1.4 ดูแลการจัดเก็บหนังสือน าส่ง-หนังสือน าเข้า 
1.5 ดูแลการร่างโต้ตอบรับ – ส่งหนังสือราชการ 
1.6 ดูแลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
1.7 ดูแลการควบคุมการรับ – ส่งหนังสือของโรงเรียน (I – Office) ลงทะเบียนหนังสือราชการลง

เลขท่ีหนังสือออก 
1.8 ดูแลการบริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
1.9 ดูแลการจัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อเสนอส่ังการจัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 

 1.10 ดูแลการพิมพ์หนังสือรับ – ส่งโต้ตอบหนังสือของกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม 
 1.11 ดูแลการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ท าลายหนังสือราชการ 

1.12 ดูแลการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร ต่างๆให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ    

1.13 ดูแลการจัดท าเอกสารต่างๆ การจัดสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน การท ารายช่ือครู  
1.14 ดูแลการรวบรวมข้อมูลการรายงานการอบรมต่างๆ  ประวัติครู และบุคลากรในโรงเรียน  
1.15 ดูแลการจัดท าระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
1.16 ดูแลการจัดท าท าเนียบครูผู้บริหาร และท าเนียบกลุ่มงานบริหารบุคคล 
1.17 ดูแลการรวบรวบข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการกลุ่มงานบุคคล งานแผนงาน 

ธุรการงานสารบรรณ  
          1.๑๘ ดูแลการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในส านักงาน  

1.๑๙ ดูแลงานประเมินงานธุรการงานอื่นๆ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย     
 
 

                                                     หัวหน้างานสถิติ 
 2.๑ จัดท าสถิตอัตราก าลัง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรในโรงเรียน (อายุ วัน/เดือน/ปี
เกิด วันบรรจุ วันเกษียณ วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง ) จ านวนบุคลากรใน
โรงเรียน  

๒.2 จัดท าสถิติการสรรหาบรรจุแต่งต้ัง 
2.๓ จัดท าสถิติการการลา  การย้ายเข้า การย้ายออก  การเกษียณ    
2.๔ สถิติการขึ้นเงินเดือน  

๑.หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานส านกังาน 
 

๒. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานบคุลากร/ สถิติ 
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2.๕ สถิติการส่งเสริมการอบรมพัฒนาบุคลากร 
2.๖ จัดท าสถิติการได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
 

 
 
                                   หัวหน้าพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน          

3.1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ๑. การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี 
        - ผู้บริหารปฐมนิเทศ บุคลากรท่ีได้รับการสรรหา บรรจุ แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
        - แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ 
ประเมินผลงาน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมอบหมายหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงาน 
       - ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนา อย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีกฎหมายก าหนดติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขท่ีแจ้งให้ทราบตามข้อ ๑ (อย่างน้อย  
ปีละ ๒ ครั้ง) 
      - รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่
กรณีต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการแต่งต้ัง หรือส่ังให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีกฎหมายก าหนดเมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ๒. การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
      - ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ ในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
      - ก าหนดหลักสูตร การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็น ในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
      - ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
      - ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา และรายงานผล 
      ๓. การพัฒนาเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
      - ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีขอปรับปรุง ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๓.หน้าท่ีและความรับผิดชอบงานประเมินพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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       - ส่งเสริมการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
      - ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา และรายงานผล 

3.๒ การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     - ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 
     - รวบรวมค าขอและผลงานการขอเล่ือนวิทยฐานะเสนอไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาหรือ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
     - ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.๓ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(การอบรม/การศึกษาดูงาน) 
      ๑.วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
      ๒. จัดท าแผน หรือโครงการการพัฒนาส าหรับกลุ่มงานระบบพัฒนาบุคลากรข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๓.วางแผนก ากับติดตามส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมการศึกษาดูงานการฝึกงานเฉพาะ
ต าแหน่งการศึกษาต่อเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      ๔. ออกค าส่ังโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการอบรมศึกษาดูงาน 
      5.ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 
      6. ก ากับติดตามให้ข้าราชการครูที่ไปราชการอบรมศึกษาดูงานรายงายผลกรไปราชการให้
ผู้อ านวยการทราบเพื่อส่ังการต่อไป 
      7. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศการไปราชการอบรมศึกษาดูงานเพื่อสรุปรายงานผล 
      8. ประสานหน่วยงานอืน่ๆท่ีมีสวนเกี่ยวข้องกับการไปราชการอบรมศึกษาดูงานให้เกิดความชัดเจน 
      9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
      10.สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.๔ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
      ๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
      ๒. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ   ผู้มี
ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม 
      ๓. จัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียนตามความเหมาะสม 
3.5 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๑. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ   วินัย 
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๒. ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.6 การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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       ๑. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาให้
ด าเนินการต่อไป 
3.7 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
      ๑. ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
      ๒. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างในสังกัด 
3.๘ งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.๗) /บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
      ๑. จัดท าแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร 
      ๒. จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
      ๓. ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา 
      ๔. รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปี แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
3.๙ การจ้างลูกจ้างและพนักงานข้าราชการ 
      ๑. ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงาน
ข้าราชการ  ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
3.10 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ๑๐.๑ การเล่ือนขั้นเงินเดือน กรณี ปกติและกรณีพิเศษ 
             ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูแล
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
             ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา ต้องช้ีแจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
             ๓. รายงาน การส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
ในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป 
      10.2 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่นให้ด าเนินการ
ตามท่ีกระทรวงก าหนด 
 
 

                                          หัวหน้างานวางระบบควบคุมและตรวจสอบ 
4.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบต่างๆออกกฎเกณฑ์วิธีการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานสวัสดิการบุคลากร 
4.๒ จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสวัสดิการบุคลากร 
4.๓ ดูแลด้านความปลอดภัย และสวัสดิการบุคลากรภายในโรงเรียน 
4.๔ ดูแลสวัสดิการต่างๆท่ีเป็นโครงการสวัสดิการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานวางระบบควบคมุและตรวจสอบ 
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4.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 
4.๖ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
4.๗ ด าเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนก าหนด 
4.๘ ติดตามรวบรวมข้อมูลสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานผลงานประจ าปี 
4.๙ ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและคณะกรรมการ

พิจารณาความดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4.๑๐ปฏิบัติอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

                                   หัวหน้างานการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
๕.๑ การวางแผนอัตราก าลังคนและการก าหนดต าแหน่ง 
      ๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
      ๒. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
      ๓. น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
      ๔. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
      ๕. ด าเนินการในการก าหนดต าแหน่ง และการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทย
ฐานะข้าราชการครู 
      ๖. ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ 
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
      ๗. ใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      ๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕.๒ การเกลี่ยอัตราก าลัง   
      รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
๕.๓ การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
      ๑. การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นไปตามข้อก าหนด และวิธีการของ ก.ศ.จ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ แล้วแต่กรณี  
      ๒. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  กรณีการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้
เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลัก เกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด หรือตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง 
ช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของ 
สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๓. การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอค าร้องขอย้าย โอน 

๕. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอัตราก าลัง  
 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๖๒ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าเสนอ ก.ศ.จ เขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพือ่พิจารณาอนุมัติ  กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยัง เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดท า
ทะเบียนประวัติต่อไป 
 
 

                                              หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย 

๖.๑ กรณีมีความผิดวินัย  
      ๑. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัย ไม่ร้ายแรงตามอ านาจท่ีกฎหมายก าหนด 
      ๒. เสนอรายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ๓. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นในกรณีท่ีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย อย่าง
ร้ายแรงไม่ชัดเจนกรณีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
      ๔. เสนอการแต่งต้ัง คณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะมีอ านาจส่ัง
บรรจุและแต่งต้ังหรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี  ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่นและกรรมการ
สอบสวนกรณีการกระท าผิดวินัยร่วมกัน พิจารณาสถานโทษหรือส่ังลงโทษตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
ก าหนด กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังเขตพื้นท่ี
การศึกษากรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
๖.๒ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์/การออกจากราชการ 
      ๑. ด าเนินการรับเรื่องอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ตามค าส่ังลงโทษทางวินัยและเรื่องร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   
      ๒. ด าเนินการเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา  เสนอเรื่องผ่านผู้บริหารสถานศึกษา   
      ๓. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็นของคณะกรรมสถานศึกษา
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และร้องเรียน  ร้องทุกข์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย   
      ๔. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตการลาออกและยับย้ังการอนุญาตลาออกจาก
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  หากเห็นว่าจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ การส่ังให้ออกจากราชการให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
 
 
 
                                              หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน 
       ๑.จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันได้แก่ ข้อมูลด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  ข้อมูลด้านงานวิชาการ ข้อมูลด้านกิจการนักเรียน ข้อมูลด้านการแผนงานการ
พัฒนาโรงเรียน   
 

๖.หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานวนิัยและการรกัษาวินยั 
 

7.หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานสารสนเทศโรงเรียน 
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       ๒.รวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
          - ผลส าเร็จจากการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา 
          - การใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการได้แก่อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีท่ีใช้พัฒนาครูและนักเรียน 
          - การจ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณวุฒิ การพัฒนาตนเองและผลงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          - จ าแนกนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการแข่งขันของนักเรียน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
 
                                          

หัวหน้างานปฏิคมโรงเรียน 
         ๑. วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาติดต่อราชการ ประชุม อบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน  
         ๒. ด าเนินการตามนโยบายโครงการกิจกรรมท่ีได้รับการมอบหมาย 
         ๓. ดูแลพัฒนาห้องส านักงานห้องส านักงานให้มีความสะดวกพร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้ 
         ๔.เป็นเลขานุการการประชุมในกรณีต่างๆท่ีผู้อ านวยการประชุมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
         ๕.เป็นปฏิคมในการต้อนรับแขกร่วมกับงานปฏิคมโรงเรียนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
         ๖. จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับ 
รับผิดชอบ ด าเนินการต้อนรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ผู้ท่ีมาประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ   
         ๗.จัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 
 
 
                                  หัวหน้างานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๑. จัดท าค าส่ังการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเมื่อหมดวาระโดยความเห็นชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   
         ๒. ประสานงานคณะกรรมการงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในการประชุม
ต่างๆ  
         ๓. จัดท าระเบียบวาระการประชุม และบันทึกวาระการประชุม  
         ๔. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีอยู่ในวาระการประชุมเม่ือเห็นสมควร         
 
 
 

๘. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานปฏิคม 
 
 

๙. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน
  . หน้าที่และความรับผิดชอบงานปฏิคม 
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หัวหน้างานข้อมูลแผนและสารสนเทศฝ่าย          

     ๑.จัดท าข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต าแหน่งวิทยฐานะระดับ วุฒิทางการศึกษา 
เพศวันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งต้ังพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
     ๒.สรุปจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลแผนและ
สารสนเทศฝ่ายให้เรียบร้อยเป็นระบบ 
      ๓.สรุปการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๔. สรุปการได้เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๕. ดูแลจัดท าเอกสารทะเบียนประวัติของครูให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบงานข้อมูลแผนและสารสนเทศ 
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ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

๑. งานส านักงาน ๑.ส ารวจ วิเคราะห์ภารกิจ 
การวางแผน และแนวทาง
การปฏิบัติ ของงาน
ส านักงาน 
๒.ส ารวจ วิเคราะห์ความ
ต้องการภายในส านักงาน 
๓.ส ารวจ วิเคราะห์ความ
ต้องการในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่
เก่ียวข้องภายในส านักงาน 

๑.จัดท าหลักสูตรโครงสร้าง 
หลักสูตรขอบข่าย/ภารกิจตลอดจน
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอใน
ส านักงาน  
๒.จัดท าทะเบียนประวัติ 
จัดเก็บหนังสือน าส่ง-หนังสือน าเข้าร่าง
โต้ตอบรับ – ส่งหนังสือราชการ 
๓.ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
เป็นครั้งคราว 
๓.ควบคุมการรับ – ส่งหนังสือของ
โรงเรียน (I–Office) ลงทะเบียนหนังสือ
ราชการลงเลขที่หนังสือออก 
๔.บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มี
มาถึงโรงเรียน 
๕.จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอสั่งการจัด
หนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 
๖.การพิมพ์หนังสือรับ – ส่งโต้ตอบ
หนังสือของกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม 
๗.จัดเก็บรักษาหนังสือราชการให้เป็น
หมวดหมู่ จัดเก็บเอกสารต่างๆเข้าแฟ้ม
ให้ถูกต้อง  
๘.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และ
ประสานงานกับกลุ่มงาน ต่างๆ ปิด
ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร 
ต่างๆให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
๙.จัดท าเอกสารต่างๆ การจัดสมุดบัญชี
ลงเวลาปฏิบัติงาน การท ารายชื่อครู  
๑๐. รวบรวมข้อมูลการรายงานการ
อบรมต่างๆ  ประวัติครู และบุคลากรใน
โรงเรียน  
๑๑.จัดท าระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๑๒. จัดท าท าเนียบครูผู้บริหาร และ
ท าเนียบกลุ่มงานบริหารบุคคล 

๑.ตรวจสอบหลักสูตร 
โครงสร้าง 
ขอบข่าย/ภารกิจ 
๒.สังเกตวัสดุ อุปกรณ์
มีเพียงพอกับความ
ต้องการ  
ในส านักงาน 
๓.สังเกตการรับ
บริการของผู้มาใช้
บริการ 
๔.สังเกตการท างาน
อย่างเป็นระบบโดย
การจัดเก็บเอกสารที่
เป็นหมวดหมู่ 
๕.สังเกตความถูกต้อง
ในเอกสารการออก
หนังสือและกา
ปฏิบัติงาน 

- จัดท าข้อมูล
เอกสารเพ่ิมเติม 
- รวบรวมแก้ไข
การจัดเก็บเก็บ
เอกสารอย่าง
เป็นระบบ
ถูกต้องครบถ้วน 
-การให้บริการที่
ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ 
- พัฒนา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานครั้ง
ต่อไป 

 

มาตรฐานการการปฏบิัติงานฝ่ายบุคคล 
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ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

   ๑๓. รวบรวบข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานธุรการกลุ่มงานบุคคล งาน
แผนงานธุรการงานสารบรรณ---    
๑๔. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ใน
ส านักงาน  
๑๕.ประเมินงานธุรการงานอื่นๆ ปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย     

  

๒. งานบุคลากร 
และสถิติ 
 

๑.ส ารวจ วิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
บุคลากรในโรงเรียน
ต่อไปน้ี 
- ข้อมลูเก่ียวกับจ านวน
บุคลากรในโรงเรียน (อายุ 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันบรรจุ 
วันเกษียณ วิทยฐานะ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชา 
ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง)  
- ข้อมูลจ านวนบุคลากรใน
โรงเรียน  
- ข้อมูลการสรรหาบรรจุ
แต่งต้ัง 
-ข้อมูลการการลา  การ
ย้ายเข้า การย้ายออก  
การเกษียณ    
-ข้อมูลการเลื่อนและข้ึน
ข้ันเงินเดือน  
-ข้อมูลการส่งเสริมการ
อบรมพัฒนาบุคลากร 
-ข้อมูลการได้รับเครื่อง
ราชย์อิสริยาภรณ ์

๑. จัดท าสถิติอัตราก าลัง ข้อมูลเก่ียวกับ
จ านวนบุคลากรในโรงเรียน (อายุ วัน/
เดือน/ปีเกิด วันบรรจุ วันเกษียณอายุ
ราชการ วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
สาขาวิชา ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง ) 
จ านวนบุคลากรในโรงเรียน  
๒. จัดท าสถิติการสรรหาบรรจุแต่งต้ัง 
๓. จัดท าสถิติการการลา  การย้ายเข้า 
การย้ายออก  การเกษียณ    
๔. จัดท าสถิติการเลื่อนและข้ึนข้ัน
เงินเดือน  
๕. จัดท าสถิติการส่งเสริมการอบรม
พัฒนาบุคลากร 
๖. จัดท าสถิติการได้รับเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ ์
 
 

๑.สังเกตจากการ
รวบรวมสถิติที่เพ่ิมข้ึน
หรือลดลงตามจ านวน
ที่แสดงของสถิติ 

-รวบรวมผลของ
สถิติไปพัฒนา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานครั้ง
ต่อไป 
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ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

๓. ประเมินพัฒนา
บุคลากร  
และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน        
๓.๑ การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ 
การพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
๑. การพัฒนา
ก่อนมอบหมาย
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 
๒. การพัฒนา
ระหว่างปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 
๓. การพัฒนา
เพ่ือเลื่อน
ต าแหน่ง 
 

๑.การพัฒนาก่อน
มอบหมายการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

- ผู้บริหารปฐมนิเทศ บุคลากรที่ได้รับ
การสรรหา บรรจุ แต่งต้ังเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
- แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เกณฑ์การ 
ประเมินผลงาน แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ก่อนมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษา
หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา   
อย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการในต าแหน่ง “ครูผูช้่วย” ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเงื่อนไขที่แจ้งให้ทราบตามข้อ ๑ 
(อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง) 
- รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณีต่อ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแต่งต้ัง 
หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็น
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ 
ศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีที่กฎหมาย
ก าหนดเมื่อได้รับอนุมัติจาก กศจ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๖๘ 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

 ๓.๒ การ
ส่งเสริมประเมิน
วิทยฐานะ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
๓.๓ การพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(การอบรม/
การศึกษาดู
งาน) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
  

๑. ส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลการขอปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึน
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางกา 
ศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
๑.วิเคราะห์ความ 
จ าเป็นในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 
 

๑. รวบรวมค าขอและผลงานการขอ
เลื่อนวิทยฐานะเสนอไปยังผู้มีอ านาจ
พิจารณาหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
๑. จัดท าแผน หรือโครงการการพัฒนา
ส าหรับกลุ่มงานระบบพัฒนาบุคลากร
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษา 
๒.วางแผนก ากับติดตามส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรด้านการอบรมการศึกษา
ดูงานการฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง
การศึกษาต่อเพ่ือให้สอดคล้องตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ออกค าสั่งโรงเรียนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรไปราชการอบรมศึกษาดู
งาน 
๔.ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่
ก าหนด 
๕.สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ก ากับติดตามให้
ข้าราชการครูที่ไป
ราชการอบรมศึกษาดู
งานรายงายผลกรไป
ราชการให้
ผู้อ านวยการทราบเพ่ือ
สั่งการต่อไป 
๒. บันทึกรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศการ
ไปราชการอบรมศึกษา
ดูงานเพ่ือสรุปรายงาน
ผล 
๓.สังเกตการสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือ
กับเครือข่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๔.วุฒิบัตรและเกียรติ
บัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สร้างและ
พัฒนาความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายในการ
พัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒. ประสาน
หน่วยงานอื่นๆที่
มีสวนเก่ียวข้อง
กับการไป
ราชการอบรม
ศึกษาดูงานให้
เกิดความชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๖๙ 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

  ๓.๔ การ
ส่งเสริมและ                                   
ยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
 
๑.ส่งเสริม
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนา
มาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
 
๒. สร้างขวัญ
และก าลังใจแก่
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
โดยยกย่องเชิด
ชูเกียรติ   ผู้มี
ผลงานดีเด่น
และมีคุณงาม
ความดีตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด
หรือกรณีอื่น
ตามความ
เหมาะสม 
๓. จัดกิจกรรม
สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่
บุคลากรใน
โรงเรียนตาม
ความเหมาะสม                                 

๑.ส ารวจวิเคราะห์ส่งเสริม
ความจ าเป็นในการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติงานให้
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ส ารวจวิเคราะห์การ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา โดยยกย่อง
เชิดชูเกียรติ   ผู้มีผลงาน
ดีเด่นและมีคุณงามความดี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดหรือกรณีอื่นตาม
ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
๑.ส ารวจความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรใน
โรงเรียนตามความ
เหมาะสม 

๑.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมตามความจ าเป็น
และตามความเหมาะสมในการพัฒนา
ตนเอง 
 
๑.ต้ังคณะกรรมการคัดเลือกประเมินผล
งานการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเข้ารับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติ   ผู้มีผลงานดีเด่น
และมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอื่นตามความ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
๑.จัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรในโรงเรียนตามความเหมาะสม 

- ส ารวจความพึงพอใจ
ในการเข้ารับการ
พัฒนา 
-จากการรายงานผล
การพัฒนา 
๑.ผลงาน/รางวัล/ 
วุฒิบัตร/ และเกียรติ
บัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒.แบบแสดงความพึง
พอใจ 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๗๐ 

 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

 ๓.๕ การ
ส่งเสริม
มาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๖ การ
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
ขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพ 
 
๓.๗ การขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริย
าภรณ ์

๑.ศึกษาข้อมูลระเบียบ
การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน  
มาตรฐานวิชาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
เกณฑ์การประเมินผลงาน
ของข้าราชการครลูะ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒.ส ารวจและวิเคราะห์
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
 
๑.ส ารวจใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ที่ไม่มีหรือหมดอายุ 
 
 
 
 
 
๑.ส ารวจการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

๑. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ   วินัย 
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ควบคุม ดูแล และส่งเสริม
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัย มาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
๑. ด าเนินการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและการขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาให้
ด าเนินการต่อไป 
 
๑. ด าเนินการในการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ าใน
สถานศึกษา ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเสนอไปยังผู้มีอ านาจตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 
2. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างใน
สังกัด 
 

๑.สมุดลงเวลา 
๒.บันทึกการขอ
อนุญาตต่างๆ 
๓.การแต่งกายที่
ถูกต้อง 
๔.การเข้าสอนตรง
เวลา 
๕.ความรับผิดชอบ
และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมด้านกาย 
วาจา ใจ 
๖.วุฒิบัตร/เกียรติบัตร
ต่างๆ 
 
๑.ใบประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ประกาศจากราช
กิจจานุเบกษา 

๑.แก้ไขแนะน า 
ตักเตือนผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติ
ตนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ  วินัย 
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒.ส่งเสริมการ
การอบรมพัฒนา 
 
 
๑.๑.ส ารวจ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
ของผู้ที่ไม่มีหรือ
หมดอายุอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
๑.ส ารวจการขอ
พระราชทาน
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษาทุกปี 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๗๑ 

 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

 ๓.๘ งาน
ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
(ก.พ.๗) /บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
๓.๙ การจ้าง
ลูกจ้างและ
พนักงาน
ข้าราชการ 

๑.ส ารวจประวัติ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (ก.พ.๗) /
บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ส ารวจ/วิเคราะห์ความ
ต้องการอัตราก าลัง 

๑. จัดท าแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและ
ทะเบียนประวัติบุคลากร 
๒. จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง 
๓. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา 
๔. รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปี แล้ว
เสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
พิจารณา 
 
๑. ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานข้าราชการ  ให้
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ 

๑.ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.พ.๗) /บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.จ านวนอัตราก าลัง
ของโรงเรียน 

๑.ปรับปรุง 
แก้ไขทะเบียน
ประวัติ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
(ก.พ.๗) /บัตร
ประจ าตัว
ข้าราชการให้
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
๑.อัราก าลังต้อง
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และจ าเป็นของ
โรงเรียน 

 ๓.๑๐ การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑.วิเคราะห์ส ารวจการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนข้ัน
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา 
ต้องชี้แจงให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

๑. ผล ตามจ.๑๘ ๑.ควรพิจารณา
ด้วยความ
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 
๒.ตรวจสอบ
ระยะความถ่ีห่าง
ของข้าราชการ
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

 

 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๗๒ 

 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

   ๓. รายงาน การสั่งเลื่อนและไม่เลื่อน
ข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษา
ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
๔. การด าเนินการเก่ียวกับบัญชีถือ
จ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
ค่าตอบแทนอื่นให้ด าเนินการตามท่ี
กระทรวงก าหนด 

  

๔. งานวางระบบ
ควบคุมและ
ตรวจสอบ 

๑.ส ารวจวิเคราะห์การ
ท างานในการวางระบบ
ควบคุมและตรวจสอบ 

๑.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ
ต่างๆออกกฎเกณฑ์วิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
หน้าท่ีและความรับผิดชอบงาน
สวัสดิการบุคลากร  
๒. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงาน
สวัสดิการบุคลากร 
๓. ดูแลด้านความปลอดภัย และ
สวัสดิการบุคลากรภายในโรงเรียน 
๔. ดูแลสวัสดิการต่างๆที่เป็นโครงการ
สวัสดิการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัด
สวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนใน
รูปแบบต่างๆ 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพ่ือ
การให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
๗. ด าเนินงานในส่วนของสวัสดิการ
ตามแนวที่โรงเรียนก าหนด 
๘. ติดตามรวบรวมข้อมูลสรุปและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายงาน
ผลงานประจ าป ี
๙. ด าเนินการแต่งต้ังและ
คณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ความดีความชอบของข้าราชครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

๑.คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบต่างๆออก
กฎเกณฑ์วิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
๒.แผนหรือโครงการ
ส าหรับงานสวัสดิการ
บุคลากร 
๓.รวบรวมข้อมูลสรุป
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายงาน
ผลงานประจ าป ี
๔.ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
พิจารณา
คณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลความดี
ความชอบของข้า
ราชครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 

๑.ส ารวจแก้ไข
พัฒนาครั้งต่อไป 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๗๓ 

 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

๕. อัตราก าลัง 
๕.๑ การ
วางแผนอัตรา
ก าลังคนและ
การก าหนด
ต าแหน่ง 
 

 

 
๑. การวางแผนอัตรา
ก าลังคนและการก าหนด
ต าแหน่งและวิเคราะห์
ภารกิจและประเมินสภาพ
ความต้องการก าลังคนกับ
ภารกิจของโรงเรียน 
 
 
 

 
1. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. ก าหนด๓. 
น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
2. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
3. ด าเนินการในการก าหนดต าแหน่ง 
และการขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา และวิทยฐานะข้าราชการคร ู
4. ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้
ด าเนินการตามเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์
วิธีการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
5. ใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
๑.ประเมินสภาพ 
ความต้องการ
ก าลังคน 
๒.ตรวจสอบการ
จัดท าแผน
อัตราก าลัง 
๓.ก ากับติดตาม 

 
๑.จัดท าข้อมูล
เอกสารเพ่ิมเติม 
๒.รวบรวมการ
เก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ 

 ๕.๒ การเกลี่ย
อัตราก าลัง   
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 

๑.ส ารวจข้อมูลข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาต่อ
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 
 
 

๑.รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 
 
 
 

๑.ตรวจสอบข้อมูล
การขอปรับปรุงการ
ขอก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
๒.ก ากับติดตามผล
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

๑.จัดเก็บข้อมูล
เอกสารให้เป็น
ระบบ๒.จัดท า
ข้อมูล
สารสนเทศ 
๓.จัดท าแฟ้ม
เอกสาร 
 
 

 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๗๔ 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

 ๕.๓ การสรร
หาและบรรจุ
แต่งต้ัง 
- ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
-การจ้าง
ลูกจ้างประจ า
และลูกจ้าง
ชั่วคราว  กรณี
การ จ้าง
ลูกจ้างประจ า
และลูกจ้าง
ชั่วคราวโดยใช้
เงินงบประมาณ 
 
 

๑.ส ารวจความต้องการ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาภายใน
โรงเรียนและการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว  กรณีการ จ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวโดยใช้เงิน
งบประมาณ 
 
 

๑.- เสนอความต้องการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
๒. ด าเนินการบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่ อ.
ก.ศ.จ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบหรือ
มอบหมาย 
๓.จัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้าง
ชั่วคราว 
๔.นิเทศบุคลากรใหม่ ทดลองการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ แจ้งภาระงานมาตรฐาน
คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลักเกณฑ์การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๕.ด าเนินการทดลองการปฏิบัติหน้าท่ี
และมีการพัฒนาตามความเหมาะสม
อย่างต่อเน่ือง 

๑.ตรวจสอบข้อมูล
การขอปรับปรุงการ
ขอก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
๒.ก ากับติดตามผล
การด าเนินงาน 
๑.ผลการประเมิน
การพัฒนาและความ
พร้อมอย่างเข้ม
ส าหรับผู้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการ
ในต าแหน่ง  
“ครูผูช้่วย”และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจ า 
 
 
 
 

๑.จัดเก็บข้อมูล
เอกสารให้เป็น
ระบบ๒.จัดท า
ข้อมูล
สารสนเทศ 
๓.จัดท าแฟ้ม
เอกสาร 
 
๑.พัฒนาการ
เก็บข้อมูลและ
รวบรวมการเก็บ
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันในระบบ
สารสนเทศ 
๒.พัฒนาการ
จัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ 
๓.พัฒนาจัดท า
ระเบียมาตรฐาน
วิชาชีพ 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพและแบบ
ประเมินให้เป็น
ระบบในการ
พัฒนางาน 

 ๕.๔ การย้าย
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 

๑.ส ารวจความต้องการผู้ที่
ประสงค์ขอโยกย้าย 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประสงค์
ขอย้ายทราบ 
๒.รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์
จะขอย้าย โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียน 
๓.จัดท าค าสั่งย้ายและบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาแล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าที่
กฎหมายก าหนด 
รอค าสั่งจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการโยกย้ายประจ าป ี

- แบบเสนอความ
ประสงค์ขอย้าย 
- ติดตามการ
พิจารณาความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง 

- จัดท าข้อมูล
การย้ายให้เป็น
ปัจจุบัน 
- พัฒนาองค์กร
และบุคลากร
ทางการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 
- รวบรวม
เอกสารอย่าง
เป็นระบบเข้า
แฟ้มและระบบ
สารสนเทศของ
กลุ่มงาน 



 

   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๗๕ 

 

ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ 
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

๖. ๖.๑ การ
ด าเนินการทาง
วินัยและการ
ลงโทษ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๒ การสั่งพัก
ราชการและ
การสั่งให้ออก
จากราชการ 
 
 
 

๑.ศึกษารวบรวมข้อมูล  
คู่มือเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน 
๒.ส่งเสริมการอบรม
พัฒนาครูเก่ียวกับการ
ด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
-ประชุมปรึกษาหารือ  
จัดต้ังคณะกรรมการใน
การสั่งพักราชการ 

 
 
 
 

๑.จัดท าคู่มือการรักษาวินัยให้แก่ครู 
๒.ส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาครู
เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓.ต้ังคณะกรรมการด าเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  และผู้บริหารโรงเรียนมี
อ านาจลงโทษกรณีการผิดวินัยไม่
ร้ายแรง  ถ้าเป็นความผิดวินัยที่ร้ายแรง
ส่งต่อไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
พิจารณา 
๔.ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่น  
และกรรมการสอบสวนกรณีท าผิดวินัย
ร่วมกัน 
 
๑.จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๒.คณะกรรมการด าเนินการสอบสวน
การประท าความผิด  กรณีครูท าผิดวินัย
ร้ายแรง  และมีเหตุสั่งพักราชการ  หรือ
สั่งให้ออกราชการไว้ก่อน 
 
 

๑.รายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
๒.สังเกตพฤติกรรม
และข้อมูลต่างๆที่ส่อ
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่เป็นความผิด
ชัดแจ้งจากการ
ตรวจสอบข้อมูล 
๒.การรายงานการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
๓.ก ากับติดตาม 

-น าผลการ
รายงานพัฒนา
งานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.น าข้อมูลการ
รายงานไป
พัฒนาแก้ไข
ปรับปรุง 
 
 
 

 ๖.๓ การ
รายงานการ
ด าเนินการทาง
วินัย 
 
 

๑.ประชุมปรึกษาหารือ  
วางแผนในการกระท าผิด
ทางวินัยและลงโทษทาง
วินัย 
 

๑.ต้ังคณะกรรมการการสอบสวน 
๒.เสนอรายงานการด าเนินการลงโทษ
ทางวินัยและการลงโทษที่ให้ด าเนินการ
แก่ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา 

๑.ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการ
รายงานการลงโทษ
ทางวินัย 
 

๑.น าข้อมูลการ
รายงานไป
พัฒนาแก้ไข
ปรับปรุง 
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ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ/
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุง
แก้ไข) 

 ๖.๔การอุทธรณ์
และการร้อง
ทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
๖.๕การออก
จากราชการ 
 
 

๑.วางแผน  ประชุม  
จัดต้ังคณะกรรมการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
๑.วิเคราะห์ ส ารวจความ
ต้องการในการลาออก
จากราชการ 

๑.รับเรื่องอุทธรณ์  ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
๒.เสนอเรื่องไปยังผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่อง
อุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา  เสนอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณา
อุทธรณ์ร้องเรียนของข้าราชการครูและ 
 
๑.อนุญาตการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรือรับเรื่อง การลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูแล 
บุคลากรทางการศึกษา ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งต้ังพิจารณาแล้วแต่กรณี 
๒.ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการคร ู
ผู้บังคับบัญชาแล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งต้ังพิจารณาแล้วแต่กรณี 

๑.ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการ
รายงานการลงโทษ
ทางวินัย 
 
 
 
 
 
๑.สถิติการลา 

๑.น าข้อมูลการ
รายงานไป
พัฒนาแก้ไข
ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
๑.น าข้อมูลสถิติ
การลาไปพัฒนา
แก้ไขปรับปรุง 

๗. 
 
 
 

งานสารสนเทศ
โรงเรียน 
 
 

๑.ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการการ
ด าเนินงาน 
 

๑.รวบรวมข้อมลูเอกสาร งานของฝ่าย
ต่างๆของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๒.จัดท าคู่มือสารสนเทศ 
๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๑.คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

๑.ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลในครั้ง
ต่อไปให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

๘. งานปฏิคม 
 

๑.ส ารวจจัดการการ
อบรม การประชุม การ
เข้าขอศึกษาดูงานของ
โรงเรียน  
๒.ส ารวจการเจ็บไข้ได้
ป่วยของบุคลากร หรือ
คลอดบุตร  
๓.ส ารวจการร่วม
กิจกรรมในพิธีงานต่างๆ
ของโรงเรียนของ
ข้าราชการครหูรือของ
หน่วยงานอื่นๆ 

๑.จัดหาเครื่องด่ืม ของว่างต้อนรับแขก 
และผู้มาเย่ียมชมโรงเรียน 
๒.จัดกระเช้าและช่อดอกไม้ในการแสดง
ความยินดีในโอกาสต่างๆของโรงเรียน
และหน่วยงานอื่น 
๓.ร่วมกิจกรรมงานพิธีต่างๆของโรงเรียน
และหน่วยงานอื่น 
 
 
 

๑.สังเกตความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

๑.น า
ข้อบกพร่อง
แก้ไขและ
ปรับปรุงต่อไป 
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ข้อ 
ขอบข่าย 

ภารกิจงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  P ( วางแผน ) D (ปฏิบัติตามแผน) 
C (ตรวจสอบ/
ประเมินผล) 

A (ปรับปรุงแก้ไข) 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
-จัดท าหนังสือ
เชิญในการเข้า
ร่วมประชุม 
-จัดท าวาระการ
ประชุมและ
บันทึกการ
ประชุม 
 

๑.ประชุมฝ่ายบริหารที่
เก่ียวข้องหรือมีเรื่องต้อง
ขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

๑. จัดท าค าสั่งการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเมื่อหมดวาระ
โดยความเห็นชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา    
๒. ประสานงาน
คณะกรรมการงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
ในการประชุมต่างๆ  
 ๓. จัดท าระเบียบวาระ
การ  

-วาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเรื่องต่างๆที่
ได้รับความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 

๑๐.  งานข้อมูลแผน
และสารสนเทศ
ฝ่าย 
 - รวบรวม
จัดเก็บเอกสาร 
แฟ้มงานต่างๆ
ให้เป็นระบบ 
-จัดท าข้อมูล
ของฝ่ายให้เป็น
ปัจจุบัน 
-จัดท าคู่มือ
รูปเล่มของกลุ่ม
งาน 

๑.รวบรวมข้อมูลบุคลากร
จ าแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต าแหน่งวิทยฐานะ
ระดับ วุฒิทางการศึกษา
เพศวันเดือนปีเกิด/บรรจุ
แต่งต้ังพนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
๒.ก าหนดระเบียบ
มาตรฐานการลาของ
โรงเรียนอิงตามกฏ
ระเบียบการลา 
- ศึกษาข้อมูลระเบียบ
ข้าราชการการลาทุก
ประเภทของทางราชการ
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่เป็น
ปัจจุบัน 
- แจ้งกฎ ระเบียบการลา
ของทางราชการ 
๓.วิเคราะห์/ศึกษาสรุป/
เลื่อนข้ันเงินเดือน การ
อบรมพัฒนา การมีวิทย
ฐานะของข้าราชการคร ู

๑.จัดท าสมุดทะเบียน
ประวัติของข้าราชการคร ู
๒.จัดท าข้อมูลบุคลากร
จ าแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต าแหน่งวิทยฐานะ
ระดับ วุฒิทางการศึกษา
เพศวันเดือนปีเกิด/บรรจุ
แต่งต้ังพนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว  
3.จัดท าคู่มือเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
ต่างๆเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ 
4.จัดท าสรุปสถิติเอกสาร
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
การได้เครื่องราชน์
อิสริยาภรณ์ การมีวิทย
ฐานะ การอบรม ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5.จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานฝ่ายงานบุคคล 
 

๑.สมุดทะเบียนประวัติ 
๒.คู่มือการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบุคคลและคู่มือ
เก่ียวกับระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
๓.บัญชีสรุปงานต่างๆ
บุคคล 

๑.แก้ไขงานพัฒนา
ปรับปรุงงานให้เป็น
ปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอ 
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   คู่มือการบริหารงานบุคคล       ๗๙ 

 
                                                                          

 

 

ค าสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ี  200/2565 

เร่ือง  แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร 

เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 34 (2) วรรคสามและวรรคส่ี กฎกระทรวงฯว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อาศัยอ านาจตามท่ีก าหนดในมาตรา 39 มาตรา 44 และมาตรา45 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2546 และระเบียบปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
เป็นนิติบุคคลในส่วนของการบริหารงานบุคคล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงแต่งต้ังคณะบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแล
รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

กลุ่มบริหารโรงเรียน (School Administration Group) 
1) นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2) นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน 
3) นางวรรณพัทร ซื่อตรง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
4) นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
5) นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6) นายไพโรจน ์ บุญช่วย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Administrative Committee) 
1) นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 
2) นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์  รองประธานกรรมการ 
3) นางวรรณพัทร  ซื่อตรง   รองประธานกรรมการ 
4) นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  รองประธานกรรมการ 
5) นายไพโรจน ์  บุญช่วย   รองประธานกรรมการ 
6) นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  กรรมการ 
7) นางสาวปัญจพร  มาพลาย   กรรมการ 
8) นางสาวชุติมา  มณีเรืองเดช  กรรมการ 
9) นางสาวทิพมาศ  ดนตรีพงษ ์  กรรมการ 
10)  นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร  กรรมการ 
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11)  นายกฤษดา  นิยมทอง  กรรมการ 
12)  นายธานี  ปริปุรณะ  กรรมการ 
13)  นายพินัย  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
14)  นายอนุกูล  ปิโย   กรรมการ 
15)  นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง  กรรมการ 
16)  นางสาวอรุโณทัย ขันทอง   กรรมการ 
17) นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ  กรรมการ 
18)  นางสาวรุ่งนภา  ชุ่มช่ืน   กรรมการ 
19)  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส  กรรมการ 
20)  นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน   กรรมการ 
21)  นางกัญญา  แกมแกมเสือ  กรรมการ 
22)  นางสาวโสรญา  ธีระพิพฒันปัญญา กรรมการ 
23) นายรัฐปรัชญ์  โรจนศักดิ์โภคิน  กรรมการ 
24)  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการและเลขานุการ 
25)  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี้   
1)  ร่วมวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน  
2)  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทาง

ราชการและสถานศึกษา หรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทาง
ราชการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Department) 

นางสาวศุภวรรณ   ช่อผกา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. งานส านักงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และงานสารบรรณ (Human Resources 
and Official Document Committee) ประกอบด้วย 

1.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  หัวหน้างาน 
2.  นางสาวสุนิสา เวชกุล   คณะท างาน 

   3.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  เลขานุการ 
   4.  นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   5.  นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้   
1)   รับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ คัดแยกหนังสือ  และการเสนอหนังสือ    
2)   พิมพ์หนังสือราชการ  พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ เก็บรักษา 

ยืม และท าลายหนังสือราชการ  
3)   แจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าส่ัง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อ

ถือปฏิบัติ  
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4)   น าแฟ้มเสนอเพื่อลงนาม หรือส่ังการ จัดท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร        
อัดส าเนา การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  การบันทึกการประชุม การจัดส่ง การจัดพิมพ์
ค าส่ัง รายงานการประชุม ค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ  

5)   ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ พิจารณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และควบคุมให้การ
บริหารงานฝ่ายบุคลากรให้ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

6)   อ านวยการประสานงาน หรือด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีดี 

7)   บริหารงาน  ให้ค าแนะน าการท างานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแก่คณะครู-อาจารย์  
8)   ประสานงานกับครูเกี่ยวกับงานบุคลากร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับ

มอบหมาย  
2.  งานส านักงานผู้อ านวยการ (Committee office director) ประกอบด้วย 

   1.  นางธนัชญา  อินบุตร   หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวศิริวรรณ ชาวเมือง  คณะท างาน 
   3.  นางสาวลักษณาภรณ์    จันทร์วัชรพล  เลขานุการ 

 4.  นางสาวธาญทิพน์ ทองเช้ือ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดังนี้   

1)   วางแผน จัดท า พัฒนา ห้องส านักงานอ านวยการ   ให้มีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สามารถน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน  

2)   ดูแล พัฒนาห้องส านักงาน ห้องผู้อ านวยการให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้
บริการ 

3)   ด าเนินงานตามนโยบาย โครงการ กิจกรรมท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย  
4)   เป็นเลขานุการ การประชุมในกรณีต่าง ๆ ท่ีผู้อ านวยการประชุม หรือมีส่วน

เกี่ยวข้อง  
5)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.   งานพฒันาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Professional 
Development Committee)  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์  หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน   รองหัวหน้างาน 
   3.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  คณะท างาน 
   4.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  คณะท างาน 
   5.  นางสาวมนตรี   เฉกเพลงพิน  คณะท างาน 
   6.  นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
   7.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
   8.  นางสาวอภิญญา ปานชา   เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้   
1)   วางแผนการก าหนดขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  
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2)   ส ารวจข้อมูลด้านต่างๆ ของบุคลากร  เพื่อพิจารณาด าเนินการพัฒนา   
3)   ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาท้ังภายในและกับหน่วยงานอื่น 

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร  
4)   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น   
5)   จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เช่น การประเมินประสิทธิภาพพัฒนาอย่างเข้มของครู

ผู้ช่วย การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย การส่งเสริมวิทยฐานะ การประชุม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
การเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน  

5)   ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
6)   ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

4.  งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Promotion of professional 
standards and professional ethics) ประกอบด้วย 
   1.  นางสาวลักษณาภรณ์    จันทร์วัชรพล  หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวศิริวรรณ ชาวเมือง  คณะท างาน 
   3.  นางสาวธาญทิพน์ ทองเช้ือ   คณะท างาน 
   4.  นางธนัชญา  อินบุตร   เลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดังนี้   

1)   จัดท าแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
2)   วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน  
3)   จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง  
4)   จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

วิทยฐานะสูงขึ้น  
5)   ส่งเสริมการเปล่ียนต าแหน่งในหน้าท่ีให้สูงขึ้น 

5.  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance appraisal work Committee) 
ประกอบด้วย 

 1.  นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  หัวหน้างาน   
   2.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  คณะท างาน 
   3.  นางสาวธารทิพน์ ทองเช้ือ   คณะท างาน 
   4.  นางสาวพรกมล ช้างเผือก  เลขานุการ   
       มีหน้าที่ ดังนี้   

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้องและตามระเบียบของทางราชการ 

6.  งานบุคลากรและสถิติ (Staff Record Keeping Committee) ประกอบด้วย 
   1.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  หัวหน้างาน 
   2.  นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  รองหัวหน้างาน 
   3.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
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   4.  นางสาวสุนิสา เวชกุล   คณะท างาน 
   5.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้   
1)   จัดท าสมุดเซ็นช่ือและตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติหน้าท่ี  
2)   รวบรวมวันลาหยุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานต่อผู้บริหาร  
3)   ประสานครูที่ลาเกินระยะเวลาท่ีก าหนด ลงสถิติการลาหน้าห้องและระบบออนไลน์

ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน  
4)   แจ้งวันหยุด วันส าคัญต่างๆ  
5)   ตรวจสอบการขออนุญาตออกนอกสถานท่ีในเวลาราชการ และงานอื่นๆท่ีได้รับ

มอบหมาย 
7. งานอัตราก าลัง  สรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง (Human Resource Planning Committee)  

ประกอบด้วย  
 1.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   หัวหน้างาน 
 2.  นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร  คณะท างาน 
 3.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้   
1)   วางแผนอัตราก าลังคนและการก าหนดต าแหน่ง วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพ

ความต้องการก าลังคน  
2)   จัดท าแผนอัตราก าลังน าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน น าแผนอัตราก าลังสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ  
3)   การขอเล่ือนต าแหน่งและวิทยฐานะ  
4)   ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
5)   การเกล่ียอัตราก าลัง รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6)   การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เสนอค าร้องขอย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อน าเสนอ กศจ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ  กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับ
ย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

8.  งานส่งเสริมและรักษาวินัย (Discipline promotion and maintenance) 
ประกอบด้วย 

 1.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   หัวหน้างาน 
 2.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง  คณะท างาน   

   2.  นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา  คณะท างาน 
   3.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา  เลขานุการ 
   4.  นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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       มีหน้าที่ ดังนี้   
1)   ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนแก่บุคลากร  ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ี

ในฐานะท่ีเป็นครู ให้ความรู้ด้านวินัยแก่บุคลากรโดยการจัดประชุมอบรม  หรือจัดท าเอกสารแจกจ่ายแก่
บุคลากร 

2)   ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ขอบเขตของวินัย  

3)   การลา การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนการมาปฏิบัติหน้าท่ี และการกลับ 
การแต่งกายการปฏิบัติตามค าส่ังการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทของครู  

3)   พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่เพื่อนร่วมงาน  

4)   ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย  
5)   ด าเนินการจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของบุคลากร งาน

อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
9.   งานสารสนเทศโรงเรียนและข้อมูลแผนงาน (School information work and 

program information)  ประกอบด้วย 
1.  นางชมภูนุช  คงทัด   หัวหน้างาน 

   2.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น  รองหัวหน้างาน 
3.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  คณะท างาน 

   4.  นางสาวสุนิสา เวชกุล   คณะท างาน 
   5.  นายกฤษณ์  การะเกตุ  คณะท างาน 
   6.  นางสาวอภิญญา ปานชา   คณะท างาน 
   7.  นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  คณะท างาน 
   8.  นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน   เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้   
1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา การใช้
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ  

2) จ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณวุฒิ การพัฒนาตนเองและผลงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล และงานอื่นๆ ท่ีได้ รับ
มอบหมาย 

10.  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Board Coordinators)  
ประกอบด้วย 
   1.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ  หัวหน้างาน 
   2.  นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์  คณะท างาน 
   3.  นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์  คณะท างาน 
   4.  นางธนัชญา  อินบุตร   คณะท างาน 
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   5.  นางสาวศิริวรรณ ชาวเมือง  คณะท างาน 
   6.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ  เลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดังนี้   
  1)   รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2)   สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3)   ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4)   จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการ

หรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี  
5)   ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด  
6)   การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
11.  งานทะเบียนประวัติ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (Royal Thai Orders and 

Decorations Record Committee)  ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวพรกมล ช้างเผือก  หัวหน้างาน   
 2.  นางสาวธาญทิพน์ ทองเช้ือ   คณะท างาน 
 3.  นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม  เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้   
1)   รวบรวมจัดท าแฟ้มส าเนาทะเบียนประวัติ ดูแลจัดเก็บเอกสารท าแฟ้มให้เป็น

หมวดหมู่ บันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ  
2)   งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           12. งานศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center Committee) ประกอบด้วย   
    1.  นางสาวผุสชา   ทิพเนตร   หัวหน้างาน 
     2.  นายอนุกูล   ปิโย   รองหัวหน้างาน 
   3.  นางสาวพรกมล   ช้างเผือก  คณะท างาน 

4.  นางสาววรรณา   วรรธนะบูรณ์  คณะท างาน 
 5.  นางสาวรุ่งนภา   ชุ่มช่ืน   คณะท างาน 

6.  นายอรรถพล  มีชะนะ   คณะท างาน 
7. นางสาวศกุนี   ศรีเหรา   เลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังนี้  
1)   จัดโครงการพัฒนาครูตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2)   ประสานงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายเพื่อรับการพัฒนา

และทดสอบสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 
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13. งานคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
(Board of Directors of the Alumni Association, Parents and Teachers of 
Kannasootsuksalai College, Suphanburi) ประกอบด้วย 
    1.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   หัวหน้างาน 
     2.  นายไพโรจน ์  บุญช่วย   รองหัวหน้างาน 
   3.  นายสุรศักด์ิ  เนาวรัตน์  คณะท างาน 
   4.  นางวรรณพัทร ซื่อตรง   คณะท างาน 
   5.  นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์  คณะท างาน 

 3.  นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ  คณะท างาน 
4.  นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ  คณะท างาน 

 5.  นางสาวพิริยา สุนทรเนตร  คณะท างาน 
6.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์  เลขานุการ 
7.  นางธนัชญา  อินบุตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  นางสาวศิริวรรณ ชาวเมือง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้  
1)   รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการ

สมาคมฯ  
2)   สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ  
3)   ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ จัดท ารายงานการ

ประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี  
4)   ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด  
5)   การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสมาคมฯ และปฏิบัติ

หน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
 
 

( นายนิติกรณ์   ฉันท์วงศ์ชนะ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
หมายเหตุ  : อาจมีค าส่ังเพิ่มเติมหรือแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


