
 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

ชุมพร 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานและหนา้ท่ีรับผิดชอบของงานบุคคลโรงเรยีนมาบอำมฤตวิทยา 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าท่ี 

1. วางแผน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม 

บรหิารงานบุคคล 

2. สง่เสรมิ สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุม่/งานต่างๆ ของโรงเรียน 

3. รวบรวม ระเบียบแนวปฏิบัติ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องของข้าราชการครู และบุคลากร 

4. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานในกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

6. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. สรุป รายงานผล การปฏิบัติงานของกลุม่อำนวยการให้ผูบ้รหิารโรงเรียนทราบ 

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าท่ี 

1. ลงทะเบียนรับ-สง่หนงัสอื โต้ตอบหนงัสอื แจกจ่าย จัดเกบ็รักษาตามระเบียบสารบรรณ 

2. จัดทำแบบฟอรม์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่บริหารงานบุคคลไว้บริการ 

3. สรุปประเมินผลและปรบัปรุงงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา 

5. ดแูลความเรียบร้อย ความสะอาดของสำนกังานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



2. แผนงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าท่ี 

1. ประสานงาน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของกลุม่บรหิารงานบุคคล 

2. จัดทำแผนงาน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุม่บรหิารงานบุคคล 

3. ประสานงาน ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิารของกลุม่บริหารงาน 

บุคคล 

4. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มบรหิารงานบุคคลเป็นปจัจบุัน ตรวจสอบได้ 

5. จัดระบบควบคุมภายใน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

6. สรุป รวบรวม จัดระบบข้อมลู สารสนเทศวิชาการ รายงานโครงการกจิกรรมกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

มีหน้าท่ี 

1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทีจ่ะใช้ในการประชุมคณะเจ้าหน้าที่สถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

2. สนบัสนุนข้อมูล รบัทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะเจ้าหน้าทีส่ถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะเจ้าหน้าทีส่ถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. จัดทำเอกสารการประชุม รายงานการประชุมและแจ้งมตทิี่ประชุมใหผู้้ที่เกี่ยวข้องเพือ่รบัทราบ 

ดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

5. ประสานการดำเนินงานตามมตกิารประชุมในเรื่องการอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เรง่รัดการ 

ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะเจ้าหน้าที่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

6. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



4. งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 

มีหน้าท่ี 

ก. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 

1. วิเคราะห์ภารกจิและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกจิของสถานศึกษา 

2. จัดทำแผนอัตรากำลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดชุมพร ผ่าน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ข. งานกำหนดตำแหน่ง 

1. จัดทำภาระงาน (คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. จัดทำแบบฟอรม์การรับส่งทรัพยส์ินของทางราชการไว้บรกิารข้าราชการครูและบุคลากร 

3. น าเสนอแผนอัตรากำลงัมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อนำเสนอสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด และ

หรือก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพจิารณาอนุมัต ิ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ค. งานดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษากรณีได้รับมอบอำนาจ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 

2. จัดทำแบบฟอรม์เกี่ยวกบัการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอำนาจจากหนว่ยงานต้นสังกัดไว้บริการข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 



3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกบัการสรรหาเพื่อบรรจบุุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รบัมอบอำนาจจากหน่วยงานต้นสังกัด 

4. ดำเนินการสอบแข่งขัน กรณีสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใน 

ตำแหน่งครผูู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. 

กำหนด 

5. การบรรจุแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรอืผูเ้ช่ียวชาญระดับสูงสถานศึกษาเสนอเหตผุลและความจำเป็น 

อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยงัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วใหส้ถานศึกษาดำเนินการ 

บรรจุและแต่งตั้งในตำแหนง่วิทยฐานะและให้ได้รบัเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ง. งานจ้างลูกจ้างประจำและจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

1. รวบรวมเผยแพร่ ระเบียบ คำสัง่ แนวปฏิบัติต่าง ๆ 

2. จัดทำแบบฟอรม์เกี่ยวกบัการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกบัการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

4. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลกูจ้างประจำ และลกูจ้างช่ัวคราวในแต่ละกรณี 

   4.1 กรณีการจ้างลกูจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงนิงบประมาณให้ดำเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ระทรวงการคลงัหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานกำหนด 

   4.2 กรณีการจ้างลกูจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนอืจากสถานศึกษา

สามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา

ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



จ. งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. งานยา้ยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

   1.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

 1.2 จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้บรกิาร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.3 เสนอคำร้องขอย้ายไปยงัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพจิารณาอนุมัติของผู้

ประสงค์ย้ายและรบัย้ายแล้วแต่กรณี 

 1.4 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษา

อื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาอื่น สำหรบัตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.5 รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมลูประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

จัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 

   1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิ่น 

2.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

2.2 จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกบัการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรอืพนักงาน

ส่วนท้องถ่ินไว้ บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2.3 เสนอคำร้องขอโอนของข้าราชการพนกังานส่วนท้องถ่ินไปยังเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่อ 

ดำเนินการต่อไปบรรจุแต่งตั้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

กำหนด 

 2.4 บรรจุแต่งตัง้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ชุมพรกำหนด 

 2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. งานบรรจุกลับเขา้รับราชการ 

 3.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 



   3.2  จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารบัราชการไว้ผู้ขอกลบัเข้ารบัราชการ 

   3.3 กรณีการออกจากราชการ (มาตร ๖๔) เสนอคำขอของผูข้อกลับเข้าราชการไปยัง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดชุมพร สำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้มอีำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

   3.4 กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๕ ) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้าราชการภายในเวลาที่   

กำหนดที่คณะรฐัมนตรอีนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปี ใหผู้้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตัง้ 

   3.5 กรณีการออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

(มาตรา ๖๖) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผูม้ ี

อำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

   3.6 การลาออกจากพนกังานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (มาตรา ๖๗) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ 

การศึกษา ให้ผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ ที่ต้องการจะรับเข้ารบัราชการเสนอเรื่องไปให้ 

ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพจิารณาอนุมัตเิมื่อไดร้ับอนุมัติแล้วให้ผูม้ีอำนาจตามมาตราสั่งบรรจุและ 

แต่งตั้ง 

 3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

4. การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่ง 

 4.1 กรณีที่ไมม่ีผู้ดำรงตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตริาชการ

ได้ ให้รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่ง ถ้ามีรองหลายคนให้ผูอ้ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้งรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาการในตำแหน่ง ถ้าไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือ

มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่มีความเหมาะสม ใหผู้้อำนวยการเขตพื้นที่

การศึกษาแต่งตั้งให้ข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นผูร้ักษาราชการแทน 

 4.2 กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดำรง

ตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีร่าชการได้ ให้ผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ สัง่ให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษารกัษาการในตำแหนง่ 

   4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



5. งานเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ก. งานพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

มีหน้าท่ี 

1. การพัฒนากอ่นมอบหมายการปฏิบัติหน้าที ่

   1.1  เตรียมเอกสารสำหรบัการปฐมนเิทศแกผู่้ที่ได้รบัการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

   1.2  แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ

ประเมินผลงานฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าทีง่าน

ให้ปฏิบัต ิ

   1.3  ติดตาม ประเมินผลและใหม้ีการพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเนือ่ง 

    1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   2.1 ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพฒันาตนเองแก่ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 2.2 กำหนดแนวทางการจัดทำ ID-Plan ให้แก่บุคลากรใช้ในการดำเนินการวางแผนพัฒนา

ตนเอง 

   2.3 กำหนดหลกัสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเสนอหลกัสูตรต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา               

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอสำนักครุุพัฒนา หรือสำนักพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาต่อไป 

 2.4 ดำเนินการพฒันาตามหลกัสูตรที่กำหนด 

 2.5 ติดตามประเมินผลการพฒันา 

   2.6 รายงานผลการดำเนนิไปยังผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตาม 

เหมาะสม 



 2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. การพัฒนากอ่นเลื่อนตำแหนง่ 

 3.1 ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงาน ตามตำแหน่งที่ได้รบัการ

ปรับปรงุกำหนด ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   3.2 ดำเนินการเกี่ยวกบัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

 3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

4. การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 

   4.1 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4.2 รายงานผลการดำเนินงานไปยงั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข. งานเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

มีหน้าท่ี 

1. การเลือ่นเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 

 1.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

 1.2 เตรียมเอกสารการพจิารณาความดีความชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพจิารณาความดี 

ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.3 เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการพจิารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

   1.4 ร่าง/พิมพร์ายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดำเนินการ 

ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

   1.5 รายงานการพจิารณาความดีความชอบเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอ

ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



   1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. การเลือ่นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนือ่งมาจากการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 

 2.1 รวบรวมและเผยแพร่ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

 2.2 แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจรงิทีเ่กี่ยวข้องกบัการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

ราชการใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตร ี

   2.3 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพเิศษ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ 

   2.4 รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป 

   2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

   3.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

   3.2 กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลกูจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

  3.3 กรณีการเพิ่มค่าจ้างและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนอืจากสถานศึกษาสามารถ

ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ถานศึกษากำหนด 

   3.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

4. การดำเนินการเกี่ยวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 

   4.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

   4.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลงัหรอืตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

   4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

5. เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่นๆ 

 5.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 



   5.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลงัหรอืตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

   5.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. รายงานผลการปฏิบัตริาชการ 

      6.1 รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา พร้อมช้ีแจงให้

บุคลากรทราบมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการ

ในรูปคณะกรรมการ 

 6.3 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละ

ภาคเรียนเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการของสถานศึกษาลงนาม 

   6.ภ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ค. งานทะเบียนประวัติ ขอมีบัตรประจำตัว และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มีหน้าท่ี 

1. งานทะเบียนประวัติ 

 1.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

 1.2 จัดทำทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ แฟ้ม กพ ๗, ทำเนยีบบุคลากร) ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ให้เป็นปจัจบุัน 

   1.3 ดำเนินการเกี่ยวกบัการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการและ 

ลูกจ้างตามแบบที่กำหนดโดยนำเสนอไปยงั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพื่อขออนุมัตกิารแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 

กรณีมีการแก้ไข 

   1.4 ตรวจสอบ เรง่รัด การกรอกข้อมลูบุคลากรใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการให้

ถูกต้องเป็นปจัจบุัน 

 1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

2. งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



   2.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

2.2 จัดเตรียมเอกสารการขอมบีัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัไว้บริการข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา 

   2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง 

   2.4 น าเสนอผู้มอีำนาจลงนามในบัตรประจำตัวโดยผ่านผู้บงัคับบญัชาตามลำดับและ

ลงทะเบียนประวัติไว้ 

   2.5 เมื่อได้รับบัตรแล้วน าส่งคืนผู้ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

   2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ 

   3.1 ดำเนินการขอรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการ

ต่อไป 

 3.2 ติดตาม และสง่มอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่

ผู้ขอรบัใบอนญุาต 

 3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ง. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

มีหน้าท่ี 

1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลกูจ้าง เพื่อเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

3. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการ 

ศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

4. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



จ. งานเสริมสรา้งขวัญกำลังใจ 

มีหน้าท่ี 

1. ส่งเสรมิการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัตงิานใหม้ี 

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรตผิู้มี 

ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสมตลอดจน 

รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมวันสำคัญ เพื่อสรา้งขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

3. ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง งานขอพระราชทานเพลิงศพ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับ 

เงินเดือนวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการบุคลากร โดยดำเนนิการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์และ 

วิธีการที่เกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฉ. งานขอเปลี่ยนตำแหน่ง และขอเลื่อน หรือมีวิทยฐานะ 

มีหน้าท่ี 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรงุการกำหนดตำแหนง่ / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขตำแหน่ง ข้อกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2. รวบรวมและเผยแพร่ คำสัง่ แนวปฏิบัติตาม ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอ 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่งข้อกำหนดตำแหนง่เพิม่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ ์

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. จัดทำเอกสาร คำสัง่ ปฏิทินการประเมินที่เกี่ยวข้องกบัการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร 

ตลอดจนประสานงานคณะกรรมการ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

4. ส่งคำขอปรบัปรุงกำหนดตำแหนง่/เพือ่เลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง /ขอ 

กำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อสำนกังานเขตพื้นที ่



การศึกษา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด และ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและเสนอ 

ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานวินัย คณุธรรม และจรรยาบรรณ 

มีหน้าท่ี 

1. สง่เสรมิ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการกระทำผิดวินัย สำหรบัข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

   - จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ สง่เสรมิวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และรายงานผลต่อผูอ้ำนวยการสถานศึกษาทราบ 

3. การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ 

3.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนนิการสอบสวนให้ได้ความจรงิ 

และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมมีูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

2) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะเจ้าหนา้ที่สอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้ 

กระทำผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดอืน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามที่คณะเจ้าหน้าทีส่อบสวนแล้ว 

พบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 

1) ผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าทีส่อบสวนกรณีอนัมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



2) ผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพจิารณาลงโทษ 

3) ผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.3 การอุทธรณ์ 

1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 

- กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืน 

เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดกรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืน 

เรื่องขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสัง่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด 

3.4 การร้องทุกข์ 

   - กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการใหร้้องทุกข์ต่อ 

ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

- กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรอืมีความคับข้องใจ 

เนื่องมาจากการกระทำของผูบ้ังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

3.5 การเสริมสร้างและการปูองกนัการกระทำผิดวินัย 

1) ใหผู้้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบญัชา 

2) ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ 

เสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 



3) หมั่นสงัเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ปอูงกันและขจัดเหตเุพื่อมิใหผู้้ใต้บังคับบญัชากระทำ 

ผิดวินัยตาม ควรแก่กรณี 

3.6 การออกจากราชการ 

   3.6.1 การลาออกจากราชการ 

1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

   3.6.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรอืไม่ผ่านการ 

เตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. กำหนด 

1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการหรือเข้ารับการพฒันาอย่างเข้มตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.กำหนด 

2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

3) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผูท้ี่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัตริาชการ 

หรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มออกจากราชการ 

4) รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

   3.6.3 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 

1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครผูู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

2) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก 

ราชการหากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

   3.6.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 



1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งพกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณี 

ที่ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะ

เจ้าหน้าที่สอบสวน หรือถูกฟอูงคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระทำผิดโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ) 

2) รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 

   3.6.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตรุับราชการนานหรอืเหตุทดแทนดำเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดและรายงานการออกจากราชการไปยงัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

นอกจากดำเนินการตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี ้

3.6.5.1 กรณีเจบ็ป่วยโดยไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ 

1) ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัการปฏิบัตริาชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 

2) ถ้าผู้อำนวยการสถานศึกษาสัง่ใหอ้อกจากราชการเมือ่เหน็ว่าไม่สามารถ 

ปฏิบัติราชการได ้

3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.6.5.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 

1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 

2) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.6.5.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 

แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มสีัญชาติไทย (ม. 30 (1)) กรณี 

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน ตาม (ม.ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์กลุม่ 

บรหิารวิชาการ 30(4)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดใน 

กฎ ก.ค.ศ. (ม. 30 (5)) กรณีเปน็ผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี (ม. 30 (5) (7)) กรณีเป็นเจ้าหน้าทีบ่รหิารพรรค 



การเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม. 30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.30 (9)) 

1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครผูู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามคุณสมบัติใน มาตรา ม. 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมาย 

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 

3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.6.5.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมเีหตสุงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลือ่มใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม. 30 (3) ) 

1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตัง้คณะเจ้าหน้าทีส่อบสวนเมื่อมเีหตอุันควร 

สงสัยว่า ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นผู้ใดเปน็ผู้ขาดคุณสมบัตทิั่วไป (ม. 30(3)) 

2) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมตเิป็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัตทิั่วไปตาม 

มาตรา 30 (3) ใหผู้้อำนวยการสถานศึกษาสัง่ให้ออกจากราชการ 

3.6.5.5. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ 

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตัง้คณะเจ้าหน้าทีส่อบสวนเมื่อครผูู้ช่วย ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรอืมีเหตอุันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะ

ปฏิบัติหน้าทีร่าชการ บกพรอ่งในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

2) ถ้าคณะเจ้าหน้าทีส่อบสวนและผู้อำนวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผูห้ย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าทีร่าชการ หรือเป็น ผูป้ระพฤติ

ตนเหมาะสม ใหส้ั่งยุติเรือ่ง แต่ถ้าคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนและผูอ้ำนวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผูห้ย่อน 

ความสามารถบกพรอ่งในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไมเ่หมาะสม ใหส้่งเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

 



3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการใหผู้้อำนวยการ 

สถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรบับำเหนจ็บำนาญเหตุทดแทน 

   3.6.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 

1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาต้ังคณะเจ้าหน้าทีส่อบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุอันควร 

สงสัยอย่างยิง่ว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้มีการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การ 

สอบสวนไม่ได้ ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะทำให้เสียหายตอ่ทาง 

ราชการอย่างร้ายแรง 

2) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยงัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่อ 

เสนออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมมีลทินหรือ 

มัวหมองกรณีที่ถกูสอบสวนข้างต้น ใหผู้้อำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ 

เหตุทดแทน 

   3.6.7 กรณีได้รับโทษจำคุกโดยคำสัง่ของศาลหรือรบัโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้

จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

1) ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรบับำเหนจ็บำนาญเหตทุดแทนเมื่อ 

ปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้รับโทษจำคุกโดยคำสัง่ของศาลหรอืรบัโทษจำคุกโดย 

คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

2) รายงานผลการสัง่ให้ออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

7. งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 

มีหน้าท่ี 

1. เวรยาม (เวรกลางคืน) 

1) ประชุม รบัฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอยูเ่วรยามของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) กำหนดหน้าที่ แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานผู้ทีท่ำหน้าทีอ่ยูเ่วรยามและผู้ตรวจเวรยาม 



3) จัดทำแบบบันทึกผลการอยู่เวรยาม การตรวจเวร ใหผู้้ปฏิบัติหน้าทีบ่ันทึกผลทุกครัง้ 

4) รบัผิดชอบอยู่เวรกลางคืนตามคำสัง่ของโรงเรียนเต็มเวลา สับเปลี่ยนกับผู้อื่นถ้าไม่สามารถ 

ปฏิบัติได้และเสนอผู้บริหารอนุมัต ิ

5) ตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบัติของนักการภารโรงและยามให้ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ได้รับ 

มอบหมาย 

6) บันทึกการปฏิบัตหิน้าที่ของครูเวรกลางคืนและเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการ 

7) รายงานเหตุการณ์สำคัญหรือดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ ในกรณีที่มปีัญหาใหผู้้อำนวยการ 

สถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือแจ้งข่าวให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมกันแกป้ัญหา 

8) ใหบ้ันทึกรายงานลงในแบบบันทึกการปฏิบัตหิน้าที่ครเูวรกลางคืน พรอ้มบันทึกลงช่ือไว้เป็น 

หลักฐาน 

2. เวรวันหยุดราชการ 

1) ประชุมรับฟงัข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีเ่วรวันหยุดราชการของครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

2) กำหนดหน้าที่แต่งตั้งคำสัง่มอบหมายงานที่ทำหน้าที่อยูเ่วรวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร 

3) จัดทำแบบบันทึกผลการอยู่เวรวันหยุดราชการ การตรวจเวร เพื่อให้ผูท้ำหน้าทีเ่วรวันหยุด 

บันทึก ผลการปฏิบัตหิน้าที ่

4) รบัผิดชอบอยู่เวรตามคำสัง่ของโรงเรียนเต็มเวลา ถ้าไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ใหส้ับเปลี่ยนกบั 

ผู้อื่น เสนอผูอ้ำนวยการอนุมัต ิ

5) ตรวจตรา รบัผิดชอบ ดูแลทรพัย์สิน ทั่วบริเวณโรงเรียนเมื่อปฏิบัตหิน้าที่ 

6) อยู่เวรตลอดเวลา ณ ห้องเวรเพื่อต้อนรบัผู้มาติดต่อราชการ ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์หรือ 

แก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง 

7) ตรวจตรา ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของนักการ ภารโรง ประจำวันหยุด 

8) รบัผิดชอบ สั่งการ แก้ไข และรายงานเหตกุารณ์สำคัญต่างๆ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 



หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการปฏิบัตหิน้าที่ เวรรักษาสถานที่ 

ราชการวันหยุดราชการ ในแบบบันทึกของ เวรโรงเรียน พรอ้มลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

8. งานข้อมลูการปฏิบัติงาน 

มีหน้าท่ี 

1. จัดทำแบบฟอรม์การขออนญุาตออกนอกเขตบรเิวณโรงเรียน ใบลา บญัชีลงเวลาไว้บรกิารแก ่

ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาและสรปุผลการดำเนินงานในแต่ละวันเสนอผูอ้ำนวยการสถานศึกษา 

ลงนามทุกครัง้ 

2. ควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัตริาชการของบุคลากร 

3. ติดตามเอกสารการขาด ลา มาสายของครูและลูกจ้าง รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4. ดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อให้แกบุ่คลากร ดังนี ้

   4.1 เสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของเขตพื้นที่

การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายกำหนด ต่อ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต 

   4.2 เสนอเรื่องการอนญุาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อใหเ้ขต

พื้นที่การศึกษาพจิารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี 

   4.4  ออกคำสัง่อนุญาตใหบุ้คลากรลาศึกษาต่อ พร้อมแจ้งบคุลากรที่ขออนุญาต ผู้บรหิารและ

หัวหน้าฝายทุกฝายทราบ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และการออกคำสั่งแต่งตั้งในช่วงวันทีบุ่คลากรขออนุญาต

ต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

หัวหนำ้กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 

งำนส ำนกังำนกลุ่มบริหำรงำนบคุคล งำนเวรยำมรกัษำควำมปลอดภยั 

แผนงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล งำนขอ้มูลกำรปฏิบตัิงำน 

งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบตัิรำชกำร  

งำนอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมำย 

• งำนพฒันำขำ้รำชกำรครู 
• งำนเล่ือนเงินเดือนและรำยงำนผลกำร

ปฏิบตัิงำน 

• งำนทะเบียนประวตัิ ขอมีบตัรประจ ำตวัและ 
• ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

• งำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
• งำนเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ 
• งำนขอเปล่ียนต ำแหน่งและขอเล่ือนหรือ                

มีวิทยฐำนะ 

งำนวำงแผนอตัรำก ำลงั ก ำหนดต ำแหน่ง 
งำนสรรหำ บรรจุ  แต่งตั้ง  โอนยำ้ย 

งำนวินยั คุณธรรมและจรรณยำบรรณ 


