
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานฝา่ยบุคคล 

กลุ่มงานบคุคล 

งานวนิัยและรักษาวินัย 
นางสาว ภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ ,นางวราวรรณ  พรหมราช, 
นายข้อเหลด  ไหมหมาด,นายอาณัติ  ขาวดี , นายธัชนนท์  กั่วพานิช 

งานเชิดชูเกยีรติและสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครู 
นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ , นางกรรณิการ์  นกเส้ง ,  

นางวราวรรณ  พรหมราช ,นายณรงค์  มณีรัติน์ 
,  
 

 

 

การลงเวลาการปฏบิตัิราชการ การลา ข้าราชการครู 
นางสาวยศวดี แซ่อึ้ง  , นางวราวรรณ  พรหมราช , นายอาณัติ  ขาวดี 

งานขอเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

นางกรรณิการ์  นกเส้ง , นางวราวรรณ  พรหมราช  
นายณรงค์  มณีรัตน์ , นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ 

 
 

งานวางแผนอัตราก าลงัและก าหนดต าแหน่งสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 
นางสาวยศวดี แซ่อึ้ง , นางกรรณิการ์  นกเส้ง , นางวราวรรณ  พรหมราช  

นายณรงค์  มณีรัตน์ , นายอาณัติ  ขาวดี , นางรัตจรี  ทองประดิษฐ์ 
นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ 

 

นายจุมพล  ทวีตา  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

หัวหน้างานบรหิารงานบคุคล 

นางสาวยศวดี  แซ่อึ้ง 

งานเลื่อนวทิยฐานะข้าราชการครู และ บคุลากรทางการศกึษา 
นางสาวยศวดี แซ่อึ้ง  , นางวราวรรณ  พรหมราช , นายอาณัติ  ขาวดี 

นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ 



งานบริหารงานบคุคล  

  หัวหน้าฝ่ายคือ นางยศวดี  สันตรัตติ  รองหัวหน้าฝ่ายและเลขานุการฝ่าย    นางสาวภิญญาพัชญ์      
โชติพรหมวรรณ  มีหน้าที่ วางแผน นิเทศ ก ากับติดตาม ส่งเสริมพัฒนา ประเมินผลเพือ่ให้งานบริหาร
บุคลากรและงานส่งเสริมกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานในฝา่ย ดังนี้  

  1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง มีหน้าที่วางแผนเพื่อสรร
หา อัตราก าลังที่ขาดแคลน จัดท าทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ คือ 

   1. นางสาวยศวดี  แซ่อึ้ง   ต าแหน่ง ครู คศ.3     ประธานกรรมการ 

   2. นางกรรณิการ์  นกเส้ง   ต าแหน่ง ครู คศ.2    รองประธานกรรมการ 

   3. นางวราวรรณ  พรหมราช  ต าแหน่ง ครู คศ.1   กรรมการ 

   4. นายณรงค์  มณีรัตน์   ต าแหน่ง ครู คศ.2   กรรมการ 

   5. นายอาณัติ  ขาวดี    ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

   6. นางรัตจรี   ทองประดิษฐ์  ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ  กรรมการ 

   7. นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ ต าแหน่ง ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

  2 งานวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ คือ    

   1. นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ ต าแหน่ง ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 

   2. นางวราวรรณ  พรหมราช            ต าแหน่ง ครู คศ.1    รองประธานกรรมการ  
   3. นายข้อเหลด  ไหมหมาด    ต าแหน่ง ครู คศ.1   กรรมการ 

   4. นายอาณัติ ขาวดี   ต าแหน่ง ครูธุรการ    กรรมการ   

   3. นายธัชนนท์   กั่วพานิช  ต าแหน่ง ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

  3 การลงเวลาการปฏิบัติราชการ การลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่ สรุป
การมาปฏิบัติหน้าที่ การลา สรุปวันลา ประกอบด้วย 

   1. นางสาวยศวดี  แซ่อึ้ง   ต าแหน่ง ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

   2. นางวราวรรณ  พรหมราช  ต าแหน่ง ครู คศ.1   กรรมการ 

   3. นายอาณัติ ขาวดี   ต าแหน่ง ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

 



  4. งานขอเคร่ืองราชย์อิสรียาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   มีหน้าที่ ส ารวจผู้ที่มีคุณสมบัติ จ า
ท าเอกสารรวบรวม สรุป ประกอบด้วย 

   1. นางกรรณิการ์  นกเส้ง   ต าแหน่ง ครู คศ.2    ประธานกรรมการ 

   2. นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมต าแหน่ง ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 

   3. นายณรงค์  มณีรัตน์   ต าแหน่ง ครู คศ.2    กรรมการ 

   3. นางวราวรรณ พรหมราช  ต าแหน่ง ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

  5 งานเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครู มีหน้าที่ จัดเตรียมการจัดกิจกรรมแสดง
ความยินดี ประกอบด้วย 

   1. นางสาวภิญญาพัชญ์  โชติพรหมวรรณ ต าแหน่ง ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 

   2. นางกรรณิการ์  หนกเส้ง    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 

   3. นายณรงค์  มณีรัตน์     ต าแหน่ง ครุ คศ.2  กรรมการ 

   4. นางวราวรรณ  พรหมราช    ต าแหน่ง ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

  6 การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์งานของ
สถานศึกษาติดตามดูแลนักเรียน ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

   1. นางสาวยศวดี  แซ่อึ้ง     ต าแหน่ง ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 

   2. นางวราวรรณ  พรหมราช    ต าแหน่ง ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 

   3. นายอาณัติ   ขาวดี     ต าแหน่ง ครูธุรการ  กรรมการ 

   4 นางสาวภิญญาพัชญ์   โชติพรหมวรรณ ต าแหน่ง ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป  
ช่ือโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  เดิมเป็นโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  เขต 2 และได้ประกาศแยกตัว โดย

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียน ทุ่งยาวผดุงศิษย์ เมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2536  ท่ีอยู่  เลขท่ี  
๙๒ ถนน  ตรัง – สตูล  หมู่ท่ี  ๑  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการ
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  รหัสไปรษณีย์  92180  โทรศัพท์   075 - 208009     โทรสาร 075 - 
208033  e-mail  Thungyaopadungsit@hotmail.com    Website  http://ths.ac.th  เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีเนื้อที่รวม 57 ไร่ 3 งาน 29  ตารางวา   

1.2 สัญลักษณ์โรงเรียน 
 
  

 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน      : ดอกศรีตรัง 
อักษรย่อของโรงเรียน         : ท.ศ. 
ปรัชญาของโรงเรียน           : เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู ้ คู่คุณธรรม  น าประชาธิปไตย 
ค าขวัญของโรงเรียน           : เรียนดี  มีวินัย  จิตใจสูง 
สีประจ าโรงเรียน               : สีม่วง – น้ าเงิน 

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  บริหารจัดการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล  สานสายใยสาม

วัฒนธรรม  ส่งเสริมทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี  21 

1.4 พันธกิจโรงเรียน 
1. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นทักษะตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี  21 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 
7. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

mailto:Thungyaopadungsit@hotmail.com
http://www.ths.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/logo.png


ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าเพื่อ
ตอบสนอง ต่อการเปล่ียนแปลง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องมีการ
บริหารงาน บุคคลเพื่อขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

งานบุคคล เป็นงานสนับสนุนบุคลากรท่ีส าคัญในสถานศึกษามีจุดประสงค์หลักของงานบุคคลเพื่อให้
เกิด ประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร การส่งเสริมพัฒนาสร้างขวัญก าลังใจและการรักษาระเบียบวินัย สิทธิ
ประโยชน์ อันพึงมพีึงได้ของบุคลากร เซ่น จัดการปฐมนิเทศให้บุคลากรเพื่อให้ทราบภาระงานเมื่อเริ่มเข้าสู่
องค์กรจัดท าเอกสาร แนะน่าทางปฏิบัติงาน จัดการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทหน้าท่ีความรับผิดขอบ
จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจัดระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน่าข้อมูลท่ีได้ ไปใช้ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผล
ส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ความหมายและความส าคัญของงานบุคลากร 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ท้ังนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่ง
หมาย 

งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ท่ีจะท าให้โรงเรียน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะ
งานบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 

 

 



   ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรียนก าหนดไว้ ๘ ประการ ดังนี้ 
      1. การวางแผนอัตราก าลัง 
      2. งานสรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง 
      3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
      4. งานวินัยและการรกัษาวินัย 
      ๕.  งานการออกจากราชการ 
      ๖. งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 
       ๗. งานจัดระบบบริหารพัฒนาองค์กร 
       ๘.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี ้
       1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ท่ีเหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง 
กระบวนการรับสมัคร และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย ครูใหญ่มี
บทบาทน้อยมาก ในด้านการรับสมัคร หรือบรรจุแต่งต้ังบุคลากร อ านาจเหล่านี้ มักจะเป็นอ านาจในระดับสูง 
เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักเกณฑ 
โดย ท่ัวไป คือ 
         1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ช่ือเสียง สนใจใน
งานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 
         1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถท่ัวไป และ
ความสามารถเฉพาะ 
      2. การบ ารุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ บุคลากรในโรงเรียน
มีประสิทธิภาพในการท างานส่ิงจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น 
         2.1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ ว่า
ควรให้ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา 
         2.2 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการท างาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การท างาน 
         2.3 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ี การงาน 
         2.4 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ 
      3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนท างานในหน้าท่ีด้วย ความขยันหมั่นเพียร มี
พลังใจในการท างาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะท า ได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การ
อบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
      4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าท่ีการงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร การให้
บุคลากรพ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือ
การลดจ านวนบุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตุปกติ เช่น การ
เกษียณอายุไม่ใคร่มีปัญหา แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออกเพราะ
ผิดวินัย การลดจ านวนบุคลกร ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้
กระทบกระเทือนต่อการด าเนิน งานในโรงเรียนใหน้้อยท่ีสุด 
    



บทบาทหน้าที่โดยทั่วไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี ้
   1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 
   2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
   3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 
   4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
   5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตามจุดประสงค์
ของโรงเรียน 
   6. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 
   8. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
   9. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน 
   10. ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

ภารกิจงานบุคลากร 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
      2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
      3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นท่ี                             

      4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

   1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
น าเสนอ ต่อส านักงานเขตพื้นท่ี                     

 

 

 

        



1.3 การขอเลือ่นต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ี                            

      2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
      3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.  
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
   2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตามมาตรา53 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

   2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. ก าหนด                    

      2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

   2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี



การศึกษา  แต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหนา้ที่ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล
งาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน 
         (3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

3.2 การเลือ่นขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การเลือ่นขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
         (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
      กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
         (4) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงนิเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
                 

 



3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด 

กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
   3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
   3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
   3.6 งานทะเบียนประวัติ 
      1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
         (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ         
         (3) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 
 
   3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
      3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา
ภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

   3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
      2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
      3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
      4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 



    3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหข้้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ 
และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
   4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
      2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย 
หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง 
      3) รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   

 4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
      2) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ 
      3) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 
      4) รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไปยังส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    

4.3 การอุทธรณ์ 
   1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

 



   4.4 การร้องทุกข์ 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก
การกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

  4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

5. งานออกจากราชการ 
   5.1 การลาออกจากราชการ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น 
      2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
      2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
      3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
      4) รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

 

 



 

๖.  งานพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

การพัฒนาการบริหาร แนวทางการปฏิบัติ 

1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา 

2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างานและการ 

บริหารของสถานศึกษา 

3. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ ใน
สถานศึกษา 

4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 

5. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท่ีก าหนด 

6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ ระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

  

 การพัฒนาองค์กร  แนวทางการปฏิบัติ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา 

2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

4. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

6. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

  

 

 

 



 


