
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวกัญญ์วรา   หอมตา 
กลุ่มงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  

พันธกิจ /  ภาระหน้าที่ / กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                   
ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 มาตรฐานการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ                                                                                                  

 
 
 



ค าน า 

 คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านห้วยลาดฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อ เสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัดการศึกษาแก่ นักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจัดท าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการ กระจาย
อ านาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงานท่ีกลุ่มปฏิบัติ
อยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการ ศึกษา ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวัง         
ว่าภาระงานท่ีปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ี  ก าหนดไว้ ทุกประการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล   คู่มือฉบับนี้ ได้บรรจุเนื้อหา
สาระเพียงขอบข่ายงาน (พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงานท่ีบรรจุไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงาน  วิธีปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะท างานยินดี น้อมรับ ข้อเสนอแนะ            
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ  ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท า ให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะท างานในกลุ่ม บริหารงานบุคคล ทุกท่านท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันอย่างมุ่งมั่น 
อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง  

  

 

 

     คณะผู้จัดท ำ 
     กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  สารบญั  

เรื่อง                                                                                          หนา้  

ประวัติโรงเรียน           1 
แผนผังกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                                     5                     
บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                                                     6                          
พันธกิจ /  ภำระหน้ำท่ี / กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                                 8                                     
ขอบข่ำยงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                                            11                                  
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ         13                                                                                                                                                                                                                             
งำนวินัยและกำรรักษำวนิัย           1๘                                                                 
งำนพัฒนำบุคลำกร                                                                           ๒๒                                          
ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ                                             ๒๓                                  
งำนส่งเสริมและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ                                                         ๒๔                              
งำนกำรลำ                                                                                           ๒๔                                 
งำนกำรเล่ือนเงินเดือน                                                                             ๒๘                                            
ภำคผนวก           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
 
1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน 
  โรงเรียนบ้ำนห้วยลำดเดิมช่ือ โรงเรียนบ้ำนกกก่อ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 12 ตุลำคม 2500 ท่ีหมู่บ้ำนกก
ก่อ  ต.หลักด่ำน อ.น้ ำหนำว จ.เพชรบูรณ์ ขณะเริ่มจัดต้ังมีอำคำรเรียนช่ัวครำว 1 หลัง มีครู 1 คน และมี
นักเรียน จ ำนวน 37 คน  
  พ.ศ. 2501 นำยปั่น จันทร์หว่ำง ครูใหญ่ขณะนั้นพร้อมด้วยรำษฎรได้ย้ำยโรงเรียนจำกหมู่บ้ำนกกก่อ 
มำท่ีหมู่บ้ำนห้วยลำดและได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด โดยปลูกสร้ำงอำคำรเรียนช่ัวครำว 1 หลัง มี
ครู 1 คนและมีนักเรียนจ ำนวน 50 คน 
  พ.ศ. 2514 นำยเรวัตร ใจช่ืน ครูใหญ่พร้อมด้วยรำษฎร ได้ย้ำยโรงเรียนมำต้ังท่ีหมู่บ้ำนโนน-ชำติ ซึ่ง
เป็น   จุดกึ่งกลำงระหว่ำงหมู่บ้ำนกกก่อและหมู่บ้ำนห้วยลำด และได้ใช้ช่ือโรงเรียนเดิม  คือ โรงเรียนบ้ำนห้วย
ลำด        เพื่อสะดวกในกำรเดินทำงมำเรียนของนักเรียน โดยปลูกสร้ำงอำคำรเรียนช่ัวครำว 1 หลัง มีครู 1 คน
และมีนักเรียนจ ำนวน 60 คน บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ 42 ไร่ 30 ตำรำงวำ 
   ทิศเหนือ  จดถนนสำยกกกะทอน – ห้วยสนำมทรำย 
   ทิศใต้   จดท่ีดินของนำยเทียน ขวัญล้อม 
   ทิศตะวันออก  จดท่ีดินของนำยพี บุญเจียง 
   ทิศตะวันตก  จดท่ีดินสำธำรณะของหมู่บ้ำนโนนชำติ 
  โรงเรียนได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีรำชพัสดุแปลงหมำยเลข พช. 655 
  ปีงบประมำณ 2515  ได้รับงบประมำณซ่อมแซมและต่อเติมอำคำรเรียนแบบ ป. 1 ช   
    ขนำด 3 ห้อง จ ำนวน 1 หลัง บ้ำนพักครูแบบองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    จ ำนวน 1 หลัง 
  ปีงบประมำณ 2519 ได้รับงบประมำณสร้ำงบ้ำนพักครูแบบกรมสำมัญ  จ ำนวน 1 หลัง 
  ปีงบประมำณ 2522 ได้รับงบประมำณสร้ำงส้วมแบบ สปช. จ ำนวน 1 หลัง  5 ท่ีนั่ง 
  ปีงบประมำณ 2525 ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนแบบ สปช. 017 ก. ขนำด 4 ห้องเรียน 

    พร้อมครุภัณฑ์  โรงฝึกงำนแบบ สปช. จ ำนวน 1 หลัง  ถังเก็บน้ ำฝน  
    แบบ ฝ. 33 จ ำนวน 1 ชุด 
  ปีงบประมำณ 2526 ได้รับงบประมำณสร้ำงบ้ำนพักครูแบบ สปช.301/26 
  ปีงบประมำณ 2529 ได้รับงบประมำณสร้ำงเรือนเพำะช ำ แบบ พ. 1 จ ำนวน 1 หลัง 
  ปีงบประมำณ 2530 ได้รับงบประมำณต่อเติมอำคำรช้ันล่ำงอำคำร  สปช. 017 ก. จ ำนวน  
     4  ห้องเรียน 
  ปีงบประมำณ 2531 ได้รับงบประมำณสร้ำงถังเก็บน้ ำฝน  ฝ. 30  
  ปีงบประมำณ 2532 ได้รับงบประมำณสร้ำงบ้ำนพักครูแบบ  สปช. 303/26 
  ปีงบประมำณ 2536 ได้รับงบประมำณสร้ำงสนำมวอลเลย์บอล 
  ปีงบประมำณ 2539 ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนแบบ สปช.103/26 จ ำนวน 3 ห้อง      
  ปีงบประมำณ 2542 ได้รับงบประมำณสร้ำงถังเก็บน้ ำฝน ฝ. 33 
  ปีงบประมำณ 2545  ได้รับงบประมำณ 1,499,900 บำท สร้ำงอำคำรเรียนแบบ  
    สปช.105/25 จ ำนวน 4 ห้องเรียน 



  ปีงบประมำณ 2558 ได้รับงบประมำณ 644,000  บำท บ้ำนพักครูแบบ 205/26 
     อำคำร สปช.   
  ปีงบประมำณ 2559  ได้รับงบประมำณ 4,031,200  บำท  105/29 ปรับปรุง อำคำร 2 ช้ัน 
      4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้ำง 
  ปีงบประมำณ 2560  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมและขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ จ ำนวนเงิน  
    992,000 บำท 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนห้วยลำดจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบำล 1 - ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 20 คน  ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 1 คน และช่ำงไม้ครุภัณฑ์ จ ำนวน  
1 คน เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร จ ำนวน 1 คน  โดยมีนำงลักษณำ พรหมพล ด ำรงต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน
ห้วยลำดคนปัจจุบัน 
 

 ท าเนียบผู้บริหาร  ต้ังแต่อดีต – ปัจจุบัน 
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

นำยปั่น  จันทร์หว่ำง 
นำยยอดธรรม   พลแก้ว 
นำยเรวัตร   ใจช่ืน 
นำยเร้ว    หำญกล้ำ 
นำยไสว   ขำมพิทักษ์ 
นำยอมรศักดิ์   ปิ่นทอง 
นำยดิเรก    ต่ำยเมือง 
นำยเจริญ    ขวัญลอย 
นำยสุทธิพงษ์   ทองยิ่ง 
นำยสมยศ    พรหมพล 
นำงลักษณำ  พรหมพล 

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

ครูใหญ่ / อำจำรย์ใหญ่ 
อำจำรย์ใหญ่ 
อำจำรย์ใหญ่ 
อำจำรย์ใหญ่ 

อำจำรย์ใหญ่ /ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 

2500- 2506 
2506-2512 
2512-2515 
2515-2520 
2520-2532 
2532-2537 
2537-2539 
2539-2542 
2542-2543 
2543-2562 

  2562-ปัจจุบัน 
 

ตราสัญลักษณ์  
 

 
 
 
 
 
 



สีธงประจ าโรงเรียน 

 
 

ค าขวัญของโรงเรียน 
  วิชำกำรเป็นศรี  คุณธรรมดีเป็นสง่ำ 
  กีฬำโดดเด่น   เน้นวัฒนธรรมท้องถิน่ 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 
“อำวุธำ  วิย  ปญฺญำ” 

   ควำมหมำย   ปัญญำ   ประดุจดัง   อำวุธ   
 

2. ที่ต้ัง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะทาง  แผนที่ภายในโรงเรียน  แผนที่แสดงเขตบริการ  (ข้อมูลจำก DMC) 
 

โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 ต ำบลหลักด่ำน อ ำเภอน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังอยู่พิกัด 
ละติจูด 16.96332625891898  ลองติจูด 101.50724217456059 ระยะทำงอยู่ในกำรปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลักด่ำน ระยะทำงจำกโรงเรียน ไปส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  ระยะทำง 66 กิโลเมตร ระยะทำงจำกโรงเรียน ไปโรงเรียนขยำย
โอกำสท่ีใกล้ท่ีสุด โรงเรียนบ้ำนหลักด่ำน ระยะทำง 3.7 กิโลเมตร 
 โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด ท่ีต้ัง 4 ต ำบลหลักด่ำน อ ำเภอน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์  มีเนื้อท่ี 42 ไร่ 30 
ตำรำงวำ เขตพื้นท่ีบริกำร 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนโนนชำติ  บ้ำนห้วยลำดและบ้ำนกกก่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนที่ภายในโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
     
  
 
            
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบรหิารงาน
วิชาการ 

 

ด้านการบรหิารงาน
งบประมาณ 

ด้านการบรหิารงาน
บุคคล 

1. นางวิภาดา  พรมอินทร ์
2. นำงสำววิไล  แก้วประสงค ์
3. นำงสำวกัญญ์วรำ หอมตำ 
4. นำยสุรวี เขียวลี 
5. นำงสำวสกำวเดือน จันหน่ำย 

 

งานการเงิน 
1. นำงสำวณภัทร พงคค์ ำ 
2. นำงสำวปวีณำ กำงถิ่น 
3 นำยยุรนันท์  พรรณขำม 

งานพัสด ุ
1.นำยนพรัตน์  ขันติเจริญ 
2. นำงสำวเบญจภรณ์  พรมเผ่ำ 
3. นำยน ำพล  เสค ำพันธ์ 
 
 

1. นางลักษณา  พรหมพล 

2. นางสาวอวยพร  ปิ่นสา 

ด้านการบรหิารงาน
ทั่วไป 

1. นำยอบ     แสงนก 
2. นำงหวำน   ขวัญเดิน 
3. นำยสมบูรณ์  นำมวงศ ์
4. นำยเอ้ียง    ขวัญหอม 
5.นำงสุมำลี    แสงนก 
6.นำยสมชำย   พิลำบุตร 
7 นำยเอกรัตน์   พิลำบุตร                            
8.นำยสมเกียรติ วัฒนศัพท์ 
9. นำงลักษณำ  พรหมพล 

คณะกรรมสถานศึกษา 

1. นำยสมบูรณ์  นำมวงศ ์
2. นำยสุรวี  เขียวลี 
3. นำยนพรัตน์  ขันติเจริญ 
4. นำยวรำยุ  ขวัญลอย 
5. นำยน ำพล  เสค ำพันธ์ 
6. นำยค ำผิน  จันสุริยะ 
7. นำงสำวกัญญ์วรำ หอมตำ 
8. นำงสำวดำรำภำ  ขวัญพรม 
9. นำงสำวเนตยำ  เงินเจริญ 
10. นำงสำวสุวรรณี  แก้วเกตุ 
11. นำยอภิชัย  ธรรมเสนำ 
12. นำงสำวสำยใจ มะประสิทธิ ์
13.นำยประมินทร์ ศรีบุรินทร์ 
                     

งานธุรการ 
1. นำงสำวชนำพร  ขวัญล้อม 
 
 



3. ข้อมูลด้านบุคลากร (ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง/อัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า  
นักการภารโรง)  

ท่ี ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิสูงสุด 
วิชาเอก/ความสามารถ

พิเศษ 
1 นำงลักษณำ  พรหมพล ผอ.รร. ช ำนำญกำรพิเศษ ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ 
2 นำยสมบูรณ์  นำมวงศ์ ครู คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ ป.ตรี อุตสำหกรรมศิลป์ 
3 นำงสำวณภัทร พงค์ค ำ ครู คศ.2 ช ำนำญกำร ป.ตรี คณิตศำสตร์ 

4 นำงวิภำดำ  พรมอินทร์ ครู คศ.2 ช ำนำญกำร 
ป.ตรี สังคมศึกษำ 

ป.โท 
กำรวิจัยและกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

5 นำงสำวกัญญ์วรำ  หอมตำ ครู คศ.2 ช ำนำญกำร 
ป.โท บริหำรกำรศึกษำ 
ป.ตรี กำรประถมศึกษำ 

6 นำงสำววิไล  แก้วประสงค์ ครู คศ.1 - ป.ตรี กำรศึกษำปฐมวัย 
7 นำงสำวดำรำภำ  ขวัญพรม ครู คศ.1 - ป.ตรี ภำษำอังกฤษ 
8 นำงสำวเนตยำ  เงินเจริญ ครู คศ.1 - ป.ตรี ภำษำอังกฤษ 
9 นำงสำวเบญจภรณ์  พรมเผ่ำ ครู คศ.1 - ป.ตรี วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 
10 นำยสุรวี  เขียวลี ครู คศ.1 - ป.ตรี เคมี 
11 นำยนพรัตน์  ขันติเจริญ ครู คศ.1 - ป.ตรี ฟิสิกส์ 
12 นำยวรำยุ  ขวัญลอย ครู คศ.1 - ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 
13 นำงสำวสกำวเดือน  จันหน่ำย ครู คศ.1 - ป.ตรี ภำษำไทย 
14 นำยน ำพล  เสค ำพันธ์ ครู คศ.1 - ป.ตรี ดนตรีศึกษำ 
15 นำงสำวสำยใจ  มะประสิทธิ์ ครู คศ.1 - ป.ตรี กำรศึกษำปฐมวัย 
16 นำงสำวปวีณำ  กำงถิ่น ครูผู้ช่วย - ป.ตรี คณิตศำสตร์ 
17 นำยยุรนันท์ พรรณขำม ครูผู้ช่วย - ป.ตรี ชีววิทยำ 
18 นำงสำวสุวรรณี แก้วเกตุ ครูผู้ช่วย - ป.ตรี กำรประถมศึกษำ 
19 นำยอภิชัย ธรรมเสนำ ครูผู้ช่วย - ป.ตรี ฟิสิกส์ 
20 นำยประมินทร์ ศรีบุรินทร์ ครูผู้ช่วย - ป.ตรี พลศึกษำ 
21 นำงสำวกีรติ  ข่อยแก้ว ครูอัตรำจ้ำง - ป.ตรี พืชสวน 
22 นำยค ำผิน  จันสุริยะ ช่ำงไฟฟ้ำ - มศ.5 - 

23 นำงสำวชนำพร  ขวัญล้อม ครูธุรกำร - ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ท่ี ชื่อ  สกุล ต าแหน่งผู้แทน ต าแหน่ง 
1 นำยอบ     แสงนก  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธำนคณะกรรมกำร 
2 นำงหวำน   ขวัญเดิน  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร 
3 นำยสมบูรณ์  นำมวงศ์ ผู้แทนครู กรรมกำร 

4 นำยเอี้ยง    ขวัญหอม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมกำร 

5 นำงสุมำลี    แสงนก ผู้แทนองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร 

6 นำยสมชำย   พิลำบุตร ผู้แทนศิษย์เก่ำ กรรมกำร 

7 นำยเอกรัตน์   พิลำบุตร ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศำสนำ กรรมกำร 

8 นำยสมเกียรติ  วัฒนศัพท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
9 นำงลักษณำ  พรหมพล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
  



 
 

 กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจส ำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำน  เพื่อตอบสนอง ภำรกิจของสถำนศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลให้เกิดควำมคล่องตัว อิสระภำยใต้ กฎหมำย ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตำม              
หลักธรรมำภิบำล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติภำรกิจท่ีมีควำม 
 รับผิดชอบให้เกิดผล ส ำเร็จตำมกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ โดยยึดมั่นในระเบียบ       
วินัย จรรยำบรรณ อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 

4.  เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพได้รับ กำรยกย่องเชิด
ชู เกียรติมีควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ           
ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

  

 

 

 

 

 

พันธกิจ /  ภาระหน้าท่ี / กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 



 

1.  การวางแผนอัตราก าลังคนการก าหนดต าแหน่ง 
 1.1 กำรวิเครำะห์กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
  1.1.1 วิเครำะห์ภำรกิจและประเมินสภำพควำมต้องกำรก ำลังคนกับภำรกิจของ  
                                   สถำนศึกษำ 
                   1.1.2 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 1.2 กำรขอเล่ือนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 
            1.2.1 สถำนศึกษำขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐำน/ข้อก ำหนดต ำแหน่ง 
                1.2.2  ประเมินเพื่อขอปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐำนะ / ข้อก ำหนดต ำแหน่ง   
                    1.2.3  ส่งค ำขอปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง /ขอเล่ือนวิทยฐำนะ /ข้อก ำหนดต ำแหน่ง  
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อน ำเสนอ กศจแล้วแต่กรณี เพือ่พิจำรณำอนุมัติและเสนอ 
  ผู้มีอ ำนำจแต่งต้ัง 
            1.2.4 งำนส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 
  ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ                                                                                                                             
2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
        2.1  กำรด ำเนินกำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด กศจ และ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  
        2.2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว  
  2.2.1 กรณีกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวโดยใช้เงินงบประมำณให้ด ำเนินกำร 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนดหรือตำมหลักเกณฑ์และ วิธีกำรท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 
                2.2.2 กรณีกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรจ้ำง 
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวของสถำนศึกษำได้โดยใช้เงินรำยได้ของ สถำนศึกษำภำยใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 2.3 กำรแต่งต้ัง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                  2.3.1 เสนอค ำร้องขอย้ำย ให้รำยงำนกำรบรรจุแต่งต้ัง รับยำ้ย ไปยังเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อ
จัดท ำทะเบียนประวัติต่อไป  
                  2.3.2 กรณีรับย้ำย ให้รำยงำนกำรบรรจุแต่งต้ัง รับย้ำย ไปยังเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อจัดท ำ
ทะเบียนประวัติต่อไป  
 
 
 
 

พันธกิจ / ภาระหน้าท่ี 

 



3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 3.1 กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.1.1 กำรเล่ือนเงินเดือน ปกติ และกรณีพิเศษ 
   3.1.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  
   ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
                           3.1.1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ  
   บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนให้แก่ ข้ำรำชกำรครู
   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำต้องช้ีแจงให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
                               ทำงกำรศึกษำดังกล่ำวทรำบ 
                            3.1.1.3 รำยงำน กำรส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกร 
                               ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำไปยังเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   เพื่อด ำเนินกำรต่อไป  
    3.2 งำนทะเบียนประวัต ิ
                    3.2.1 สถำนศึกษำรวบรวมส ำเนำทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
   ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำบันทึกกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
            3.3 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
                     3.3.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับกำรเสนอของพระรำชทำน 
                            เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
                      3.3.2  ด ำเนินกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ข้ำรำชกำรครูและ 
   บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
4. วินัยและการรักษาวินัย 
           4.1 ด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด                                                                                        
5. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ 
           5.1 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูในทุกด้ำน 
 5.2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำเนื่องในโอกำสต่ำง ๆ  
                    อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  6. งานพัฒนาบุคลากร 
 6.1  ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้ได้รับกำรอบรม กำรศึกษำต่อกำรศึกษำดูงำน
 ประชุมสัมมนำเพื่อเพิ่มควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้สอดคล้องตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ 
 และกำรจัดท ำสถิตข้อมูลกำรอบรมพัฒนำของบุคลำกร                                                                     
7. กลุ่มงานสนับสนนุ 
 7.1 งำนอนำมัย : ให้บริกำรด้ำนกำรพยำบำลกับข้ำรำชกำรครู บุคลำกร และนักเรียนส่งเสริมสุขภำพ
ครูบุคลำกรและนักเรียน 
 7.2 งำนโภชนำกำร : ตรวจสอบคุณภำพอำหำรตำมหลักโภชนำกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมด้ำนโภชนำกำร 
  7.3 งำนยำนพำหนะ : บ ำรุงรักษำ  ก ำกับ ติดตำม กำรให้บริกำร  ยำนพำหนะแก่คณะครูและ 
บุคลำกร  ของโรงเรียนงำนซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและจัดระเบียบคิวกำรใช้รถโรงเรียน 
 
 



 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    1.2 วำงแผนกำรท ำงำนในกำรจัดท ำงบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     1.3 รับผิดชอบพิจำรณำร่วมกันในด้ำนวำงแผน กำรบริหำรงำนพัสดุ ครุภัณฑ์ งำนสำรบรรณงำน
กำรเงิน ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     1.4 ติดตำมประเมินผล สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร พร้อมท้ังแก้ไขเสนอต่อฝ่ำยประกันคุณภำพ 
          โรงเรียน  
     1.5 ปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีฝ่ำยบริหำรมอบหมำย  
 2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
      2.1  ร่วมประชุมวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      2.2  ร่วมก ำกับติดตำมนิเทศงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      2.3  ร่วมประชุมวำงแผนกำรบริหำรงำนโรงเรียนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำสมำคมผู้ปกครอง 
และครู 
      2.4  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      2.5  งำนอื่น  ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย   
3. ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.1  ดูแลงำนสำรบรรณให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
 3.2  จัดส ำนักงำนให้เป็นศูนย์บริหำรงำนบุคคลบริกำรครู 
 3.3  ประชุม นิเทศ  หัวหน้ำงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3.4  จัดอบรม ศึกษำดูงำน จัดประชุมปฏิบัติกำร 
 3.5  ศึกษำวิเครำะห์แผนกำรตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3.6  ประสำนงำนและควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3.7  ให้ค ำปรึกษำด้ำนบริหำรงำนบุคคลกับครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียน 
 3.8  ประสำนงำนหัวหน้ำงำนทุกงำนในกลุ่มบริหำรงำน วำงแผนงำน/โครงกำร/เพื่อขออนุมัติแผน
ประจ ำปี 
 3.9 งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย                                                                                                                                
4.  งานธุรการ 
        4.1 รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนธุรกำร 
        4.2 ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ กำรลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
        4.3 กำรส่งหนังสือรำชกำรตำมก ำหนด  
        4.4 กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำรและหนังสือท่ีมีถึงสถำนศึกษำรวมถึงตรวจทำนกำรยืม กำรจัดเก็บและ 
             ท ำลำยหนังสือและสรุปข้อมูลกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรในแต่ละปี 

ขอบขา่ยของงานกลุ่มบรหิารบุคคล 



        4.5  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคคลภำยนอกและภำยในโรงเรียน 
        4.6 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม บันทึกกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม 
        4.7  งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย                                                                                                                                       
5. งานบุคลากร  
         5.1  ดูแลรับผิดชอบงำน งำนบุคลำกรของโรงเรียน 
         5.2  จัดท ำสมุดประวัติของบุคลำกรโรงเรียนเป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
         5.3  จัดท ำกำรขอเครื่องรำชของบุคลำกรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
         5.4  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกภำยในงำนบุคลำกร 
         5.5  รับผิดชอบกำรเงินภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
         5.6  งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย                                                                                                           
6. กลุ่มงานสนับสนุน 
 6.1 งำนอนำมัย : ให้บริกำรด้ำนกำรพยำบำลกับข้ำรำชกำรครู บุคลำกร และนักเรียน ส่งเสริม
สุขภำพครูบุคลำกรและนักเรียน 
 6.2 งำนโภชนำกำร : ตรวจสอบคุณภำพอำหำรตำมหลักโภชนำกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
ส่ิงแวดล้อมด้ำนโภชนำกำร 
 6.3 งำนยำนพำหนะ : บ ำรุงรักษำ  ก ำกับ ติดตำม กำรให้บริกำร  ยำนพำหนะแก่คณะครูและ
บุคลำกรของโรงเรียนงำนซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะและจัดระเบียบคิวกำรใช้รถโรงเรียน 
  
  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดขอบงาน ดังนี้  
          หน้ำท่ีท่ัวไป  
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด กลุ่มบริหำรงำนบุคคลติดตำมดูแล กำร
บริหำรงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งดูแลควำมประพฤติของบุคลำกรใน 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้อยู่ในกรอบอันดีงำม 
ความรับผิดชอบงาน 
 1. ปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 2. กรรมกำรบริหำรงำนโรงเรียนและประธำนกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 3. ท่ีปรึกษำของคณะครูกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 4. วำงตัวบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
เพื่อแต่งต้ัง 
 5. เป็นท่ีปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนบุคคลของโรงเรียน 
 6. ควบคุมกำรจัดท ำสถิติข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 7. ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 8. วำงแผน / งำน  / โครงกำร เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 9. ก ำหนดรูปแบบแผนภูมิกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 10. นิเทศงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรและแก้ปัญหำท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
 11. ควบคุม  ดูแล  ติดตำมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริกำรบุคคล พร้อมท้ังแนวทำงกำร 
แก้ปัญหำและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพื่อพฒันำกลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 
 12. รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไปติดต่อรำชกำร 
ภำยนอก โรงเรียนไปรำชกำรต่ำงจังหวัดหรือต่ำงประเทศ 
 13. ควบคุม ตรวจสอบกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่กำรแบ่งสำยงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำร 
จัดท ำคู่มือหรือเอกสำร ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนบริหำรบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
 14. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีประชุมจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 15. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 16. รับผิดชอบก ำกับติดตำมงำนส ำนักงำนบริหำรงำนบุคคล 
 17. รับผิดชอบก ำกับติดตำมงำนตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 18. รับผิดชอบงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 



2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. เป็นที่ปรึกษำเกี่ยวกับแผนงำนต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำ 
และปรับปรับงำน 
 2. พิจำรณำงำนหรือโครงกำรท่ีงำนต่ำง ๆ ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลท่ีขอจัดท ำ 
 3. ช่วยเหลือติดตำม ดูแล และประเมินผลโครงกำรหรืองำนหรือกิจกรรมท่ีได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ 
กำรของโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
3. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้  
 1. จัดอบรม ศึกษำดูงำน จัดประชุมปฏิบัติกำรท่ีเกี่ยวกับงำนส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะ 
 2. ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัย เพื่อให้เจ้ำของโครงกำร  / กิจกรรมน ำผลไป 
พัฒนำ ต่อไป 
 3. เป็นผู้ด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรและพัฒนำประสิทธิภำพครู 
 4. จัดโครงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น 
ส่งเสริมกำรเปล่ียนต ำแหน่งสำยงำนในหน้ำท่ีให้สูงขึ้น 
 5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 4.งานทะเบียนประวัติและการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1. จัดท ำทะเบียนประวัติบุคลำกรในโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  
งำนทะเบียนประวัต ิ
  1.1 กำรจัดท ำและกำรเก็บรักษำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำง ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติดังนี้ 
   1.1.1 โรงเรียนจัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   จ ำนวน 2ฉบับ 
   1.1.2 โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษำไว้ที่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   จ ำนวน 1ฉบับ 
   1.1.3 เปล่ียนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
  1.2 กำรแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง ตำม
แนวทำง กำรปฏิบัติ 
   1.2.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง ประสงค์จะข้อแก้ วัน 
   เดือน ปเีกิด ยื่นค ำขอตำมแบบท่ีก ำหนด โดยแนบเอกสำรต่อผู้บังคับบัญชำเบื้องต้น 
   ประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียน รำษฎร์ หลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
   1.2.2 ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
   1.2.3 น ำเสนอไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อขออนุมัติกำรแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
   1.2.4 ด ำเนินกำรแก้ไขในทะเบียนประวัต ิ
   1.2.5 แจ้งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
          
 
 



 2. จัดท ำเรื่องกำรขอเครื่องขอรำชอิสริยำภรณ์ของบุคลำกรในโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
เป็นปัจจุบัน  ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  2.2 ด ำเนินกำรในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มำลำแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  2.3 จัดท ำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดิเรกคุณำภรณ์และผู้คืนเรื่องรำชกำรอิสริยำภรณ์ 
  2.4 จัดท ำทะเบียนคุมเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้บุคลำกรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 3. กำรท ำบัตรข้ำรำชกำร มีแนวทำงกำรปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ผู้ชมมีบัตรกรอกรำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ โดยมีหลักฐำนเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.2 ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง 
  3.3 น ำเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัว โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ โดยคุม 
ทะเบียน ประวัติไว ้
  3.4 ส่งคืนบัตรประจ ำตัวถึงสถำนศึกษำ 
 4.ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
  
5. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1. ดูแลรับผิดชอบงำนเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
 2. ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบของข้ำรำชครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
 3. รำยงำนกำรส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปยัง  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
 4. สรุปข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ของบุคลำกรท่ีใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 5. กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร กำรไปรำชกำร กำรออกจำกรำชกำร 
 6. รวบรวมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
         7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  
6. งานวางแผนจัดสรรอัตราก าลัง     ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
  1.1 กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน ตำมแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1.1 วิเครำะห์ภำรกิจและประเมินสภำพควำมต้องกำรก ำลังคนกับภำรกิจของ 
   โรงเรียน 
   1.1.2 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน 
   โดย ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมเกณฑ์  
   ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   1.1.3 น ำเสนอแผนอัตรำก ำลังเพื่อขอควำมเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษำ 



   1.1.4 น ำแผนอัตรำก ำลังของโรงเรียนสู่กำรปฏิบัติ 
  1.2 กำรก ำหนดต ำแหน่ง ตำมแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
                        1.2.1 สถำนศึกษำจัดท ำภำระงำน ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                        1.2.2 น ำแผนอัตรำก ำลังมำก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
   ศึกษำของโรงเรียน เพื่อน ำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและหรือ ก.ค.ศ.  
   แล้วแต่กรณีพิจำรณำอนุมัติ 
  1.3 กำรขอเล่ือนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูตำมแนว 
  ทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.3.1 สถำนศึกษำขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐำนะ/ขอ 
   เปล่ียนแปลงเงื่อนไขต ำแหน่ง/ข้อก ำหนดต ำแหน่งเพิ่มจำกข้ำรำชกำรครูและ 
   บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำไปยัง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   1.3.2 ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐำนะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต ำแหน่ง/ขอก ำหนด 
   ต ำแหน่งเพิ่มข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก 
   ก ำหนด ส่งค ำขอปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐำนะทำงกำรศึกษำ 
   เพื่อน ำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจำรณำ 
   อนุมัติและเสนอผู้มีอ ำนำจแต่งต้ัง 
 2. หน้ำท่ีกำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง 
  2.1 ด ำเนินกำรสรรหำเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุลำกรทำง
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ กรณีท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมแนวทำงกำร 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1.1 กำรสอบแข่งขัน กำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือกในกรณีจ ำเป็นหรือมีเหตุ พิเศษใน
  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อื่นในสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรตำม 
  หลักเกณฑ์และ วิธีกำร ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  2.1.2 กำรบรรจุแต่งต้ัง ผู้ช ำนำญหรือผู้เช่ียวชำญระดับสูง 
 1. ให้สถำนศึกษำเสนอเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ต่อกำรเรียนกำรสอน ของสถำนศึกษำ ไปยัง
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อขอควำมเห็นชอบจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและขอ อนุมัติต่อ ก.ค.ศ 
.          2. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรบรรจุและแต่งต้ังใน ต ำแหน่งวิทยฐำนะและให้
ได้รับเงินเดือน ตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  2.2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.2.1 กรณีลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
   2.2.2 กรณี ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว กรณีอื่น นอกเหนือจำกข้อ 3.1 
   สถำนศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวของ 
   สถำนศึกษำได้ โดยใช้เงินรำยได้ของสถำนศึกษำ ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี 
   สถำนศึกษำก ำหนด 
  2.3 กำรแต่งต้ัง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   2.3.1 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือ
เขตพื้นท่ี กำรศึกษำอื่น ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี ้
 



 1. เสนอค ำร้องขอย้ำยไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อด ำเนินกำร น ำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ำยและผู้รับย้ำย แล้วแต่กรณี 
 2. บรรจุแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร  ศึกษำ ท่ีรับยำ้ยมำจำกสถำนศึกษำอื่นในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำหรือ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำอื่น ส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ 
 3. รำยงำนกำรบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อจัด
ทะเบียนประวัติต่อไป 
  2.3.2 กำรโอนหรือเปล่ียนสภำพของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ตำมแนวทำงกำร
ปฏิบัติ (ม.58) ดังนี้ 
  1. เสนอค ำร้องขอโอนข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป 
  2. บรรจุแต่งต้ังตำมเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 
            3. กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร  
   กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีออกจำกรำชกำร  (ม.64) ออกจำกรำชกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ออก
จำกรำชกำรเพื่อรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร (ม.66) และ ลำออกจำกพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น หรือ ข้ำรำชกำรอื่น ท่ีไม่ใช่ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ม.67) ตำมแนวทำงกำร
ปฏิบัติ ดังนี้  
                       3.1 กรณีออกจำกรำชกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ำรับ
รำชกำรภำยใน ก ำหนดเวลำท่ี คณะรัฐมนตรีอนุมติั แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ส่ังบรรจุและ
แต่งต้ัง 
   3.2 กรณีออกจำกรำชกำรเพื่อรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรรับรำชกำร
ทหำร(ม.66)  ให้ยื่นเรื่องขอเข้ำกลับรับรำชกำรภำยใน 180 วัน นับแต่พื้นจำกกำรรับรำชกำรทหำรให้ผู้มี
อ ำนำจตำมมำตรำ 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
   3.3 กรณีลำออกจำกพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำรอื่นท่ีไม่ใช่ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ  (ม.67) สมัครเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขต
พื้นท่ีกำร ศึกษำ ให้ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตำมมำตรำ53 ท่ีต้องกำรจะรับรำชกำร เสนอเงื่อนไขไปให้ 
ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค. ศ  มอบหมำยพิจำรณำอนุมัติ เมือ่ได้รักบำรอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ ำนำจตำมำตรำ 53 ส่ัง
บรรจุและแต่งต้ัง 
              4. กำรรักษำรำชกำรแทนและรักษำรำชกำรในต ำแหน่ง ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
                         4.1 ในกรณีที'ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ 
รำชกำรได้ให้รอง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหลำยคน ให้ผู้
อ ำนวย กำรส ำนักงำน เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ แต่งต้ังรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำคนใด คนหนึ่งรักษำรำชกำร
แทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 
ให้สถำน ศึกษำเสนอข้ำรำชกำรท่ี มีควำมเหมำะสมให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำแต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้รักษำรำชกำรแทน (ม.54) แห่งกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร) กรณีต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งใดว่ำงลงหรือผู้ 



ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรได้ ให้ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุแต่งต้ังตำมมำตรำ 53 ส่ังให้ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รักษำรำชกำรใน ต ำแหน่ง (มำตรำ 58) แห่งกฎหมำยว่ำด้วยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลกำรทำง กำรศึกษำ  
  5. น ำเสนอแผนอัตรำก ำลัง เพื่อขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
  6. น ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดคุณภำพ 
  7. ด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และโรงเรียนก ำหนด 
  8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 1. ดูแลเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง 
ด ำเนินกำร  โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้ 
  1.1 กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง   แนวทำงปฏิบัติ กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 
   1.1.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรสอบสวน 
   เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และควำมยุติธรรมโดยไม่ชักช้ำ เมื่อมีกรณีอันมีมูลที'ควร 
   กล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกระท ำควำมผิด
   วินัยไม่ร้ำยแรง 
   1.1.2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว
   พบว่ำไม่ได้กระท ำผิดวินัย หรือส่ังลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
   หรือลดขั้นเงินเดือนตำมท่ี คณะกรรมกำรสอบสวนแล้วพบว่ำมีควำมผิดวินัยไม่ 
   ร้ำยแรง 
   1.1.3 รำยงำนกำรด ำเนินงำนทำงวินัยไม่ร้ำยแรงไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
   ประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต2 
  1.2 กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง   แนวทำงปฏิบัติกรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง 
   1.2.1 ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตำมมำตรำ 53 แห่งกฎหมำยระเบียบ 
   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวน กรณีอัน 
   มีมูลว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำม 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   1.2.2 ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตำมมำตรำ 53 แห่งกฎหมำยระเบียบ 
   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสนอผลกำรพิจำรณำให้ เขตพื้นท่ี 
   กำรศึกษำลงโทษ 
 

งานวินัยและการรักษาวินัย ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 



   1.2.3 ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตำมมำตรำ 53 แห่งกฎหมำยระเบียบ 
   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตำม กำร
   พิจำรณำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   1.2.4 รำยงำนกำรด ำเนินงำนทำงวินัยไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  1.3 กำรอุทธรณ์แนวทำงปฏิบัติกำรอุทธรณ์ 
   1.3.1 กำรอุทธรณ์กรณีควำมผิดไม่ร้ำยแรง ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร 
   ศึกษำยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   1.3.2 กรณีอุทธรณ์กรณีควำมผิดร้ำยแรง ให้ข้ำรำชกำรและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ
   ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค ำส่ัง ตำม 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  1.4  กำรร้องทุกข์ แนวปฏิบัติกำรร้องทุกข์ 
   1.4.1 กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรให้
   ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค ำส่ัง 
   1.4.2 กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมี 
   ควำม คับข้องใจ เนื่องมำจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งต้ัง 
   คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ให้ร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
 2. แนวปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย 
  2.1 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 2.2 ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ฝึกอบรม กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรจูงใจ ฯลฯ 
 2.3 หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอำใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุ เพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิด
วินัยตำมควรแก่กรณี 
 3. แนวปฏิบัติกำรลำออกจำกรำชกำร 
  3.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ พิจำรณำอนุญำตกำรลำออกจำกรำชกำรของครู ครูผู้ช่วยและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
  3.2 รำยงำนกำรอนุญำตกำรลำออกไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4. แนวปฏิบัติกำรให้ออกจำกรำชกำร กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรหรือไม่ผ่ำนกำรเตรียม 
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  4.1 ด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรหรือ
เข้ำ รับกำรพัฒนำอย่ำงเข้มตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีกฎของก.ค.ศ. ก ำหนด 
  4.2 ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไว้ใน 
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
  4.3 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่ำนกำรประเมินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
หรือเตรียมควำมพร้อมหรือพัฒนำอย่ำงเข้มออกจำกรำชกำร 
  4.4 รำยงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทรำบ 
  
 
 



 5. แนวปฏิบัติกำรออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติท่ัวไป 
  5.1 สถำนศึกษำตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
  5.2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำร 
หำกภำยหลังปรำกฏหว่ำขำดคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ 30 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  5.3 รำยงำนกำรส่ังให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 6. แนวกำรปฏิบัติกำรให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
  6.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังพักรำชกำรหรือส่ังให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนในกรณีท่ีครู 
ผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกต้ังกรรมกำร 
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำผิดอำญำ (เว้นแต่ได้กระท ำผิดโดยประมำทหรือควำม ผิด
ลหุโทษ) 
  6.2 รำยงำนกำรส่ังพักรำชกำรหรือกำรให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 7. แนวกำรปฏิบัติกำรให้ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำรนำนหรือเหตุทดแทนด ำเนินกำรตำม 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด และรำยงำนกำรออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
นอกจำกด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังต่อไปนี้ 
  7.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีโดยสม่ ำเสมอ 
   7.1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรอันเนื่องมำจำกกำรเจ็บป่วย 
   7.1.2 ถ้ำผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังให้ออกจำกรำชกำรเมื่อเห็นว่ำไม่สำมำรถ 
   ปฏิบัติรำชกำรได้ 
   7.1.3 รำยงำนกำรส่ังให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  7.2 กรณีไปปฏิบัติงำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร 
   7.1.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
   สมัคร ใจจะไปปฏิบัติรำชกำรตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำรออกจำกรำชกำร 
   7.1.2 รำยงำนกำรส่ังให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำ 
  7.3 กรณีส่ังให้ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ 30 แห่งกฎหมำย 
  ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทย (ม.30 (1)) 
  กรณีเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง ทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นตำม (ม.30 (1)) กรณีเป็นคนไร้
  ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก ำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30 
  (5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็น กรรมกำรบริหำรพรรค 
  กำรเมืองหรือเป็นเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง (ม.30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลำย (ม.
  30 (9) 
   7.3.1 สถำนศึกษำตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
   ตำมคุณสมบัติในมำตรำ 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9)แห่งกฎหมำยระเบียบ
   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ 
   7.3.2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังให้ผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 6.3 (1)  
   ออกจำกรำชกำร 
   7.3.3 รำยงำนกำรส่ังให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 



 
  7.4 กรณีขำดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยว่ำเป็นผู้ไม่เล่ือมในในกำรปกครองระบอบ 
  ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3)) 
   7.4.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร 
   สงสัยว่ำครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ผู้ใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติท่ัวไป 
   (มำตรำ 3, (3) 
   7.4.2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเสนอผลกำรสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี 
   กำรศึกษำ 
   7.4.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีมติเห็นว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติท่ัวไปตำม
   มำตรำ 30 (3) ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังให้ออกจำกรำชกำร 
  7.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถ บอกพร่องในหน้ำท่ีรำชกำรหรือประพฤติ
  ตนไม่เหมำะสม 
   7.5.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวน ครูผู้ช่วยครู และ 
   บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีกรณีถูกกล่ำวหำหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหย่อน 
   ควำมสำมำรถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่
   เหมำะสม 
   7.5.2 ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเห็นว่ำครูผู้ช่วย ครู 
   และ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นไม่เป็นผู้หย่อนควำมสำมำรถไม่บกพร่องในหน้ำท่ี
   รำชกำรหรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่เหมำะสม ให้ส่ังยุติเรื่องแต่ถ้ำคณะกรรมกำร 
   สอบสวนและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเห็นว่ำเป็นผู้หย่อน ควำมสำมำรถบกพร่องใน
   หน้ำท่ีรำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
   กำรศึกษำเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำ 
   7.5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีมติให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรให้ 
   ผู้อ ำนวยกำร สถำนศึกษำส่ังให้ออกจำกรำชกำร เพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 
  7.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
   7.6.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
   กรณีมี เหตุสงสัยอย่ำงยิ่งว่ำ ครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ได้มีกำร
   กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่กำรสอบสวนไม่ได้ควำมแน่ชัดพอท่ีจะส่ังลงโทษทำง
   วินัยร้ำยแรงถ้ำให้รับรำชกำรต่อไปจะท ำให้เสียหำยต่อทำง รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
   7.6.2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเสนอผลกำรสอบสวนไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำร 
   ศึกษำ เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พิจำรณำ7.6.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขต
   พื้นท่ีกำรศึกษำ มีมติให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรเพรำะมีมลทิน หรือมัวหมอง กรณีถูก
   สอบสวนข้ำงต้น ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จ 
   บ ำนำญเหตุทดแทน 
   
 
 
 



  7.7 กรณีได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำส่ังของศำล หรือรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให ้
  จ ำคุกใน ควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   7.7.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำส่ังให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุ 
   ทดแทน เมื่อปรำกฏว่ำครูผู้ช่วย ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ได้รับโทษจ ำคุก
   โดยค ำส่ังของศำลหรือรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดท่ีได้ 
   กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   7.7.2 รำยงำนผลกำรส่ังให้ออกจำกรำชกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 8. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร ตรวจกำรปฏิบัติงำน ตรวจกำรแต่งกำย
ของบุคลำกร จัดรวบรวมสำรสนเทศ ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวินัยและกำรรักษำวินัย ท้ังด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำบุคลำกรท่ีไม่ปฏิบัติตำมวินัย 
 9. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 

 

 1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 
 2. วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ 
 3. วำงแผน ส่งเสริม จัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกงำน
เฉพำะ   ต ำแหน่ง กำรศึกษำต่อ เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร   
ทำงกำรศึกษำและจัดท ำสถิติกำรอบรมพัฒนำของบุคลำกร 
 4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 

 

 

งานพัฒนาบุคลากร ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 



 

 1. จัดวำงแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนมีโอกำสพัฒนำ
วิชำชีพ  ตนเอง โดยกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนำงำนในหน้ำท่ีให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ 
 2. วิเครำะห์สภำพงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดระบบและวำงแผนในกำรจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร   ศึกษำใหส้อดคล้องกับแบบแผนของทำงรำชกำรและ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
 4. ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนภำระงำน   
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพของข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรใน
โรงเรียน 
 5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอมี/ต่ออำยุ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
 6. วำงแผนด ำเนินกำรคัดเลือกสรรหำครูดีเด่น ลูกจ้ำงดีเด่น ประเภทสำขำวิชำต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ 
 7. ส่งเสริมสวัสดิกำร สวัสดิภำพ สิทธิประโยชน์ เกื้อกูลและควำมมั่นคงของผู้ประกอบอำชีพ 
 8. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สำระส ำคัญ ในพระรำชบัญญัติภำคครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
2546 ปีละครั้ง 
 9. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณครูทุกภำคเรียน 
 10. ประสำนสิทธิหน้ำท่ีของสมำชิกคุรุสภำให้แก่ทุกคน 
 11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 



 

 1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับงำนส่งเสริมและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรในโรงเรียน 
 2. ดูแลสวัสดิกำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นโครงกำรส ำหรับงำนส่งเสริมและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกร 
ในโรงเรียน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกรในโรงเรียนในรูปแบบต่ำง ๆ 
 4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอืน่ ๆ เพื่อกำรให้สวัสดิกำรตำมควำมเหมำะสม 
 5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงขวัญก ำลังใจในวันครบรอบวันเกิดครู บุคลำกรย้ำยเข้ำ- ย้ำยออก/เกษียณ /
กำรได้รับกำรเล่ือนต ำแหน่ง/ ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีสูงขึ้น /ได้รับวิทยฐำนะเพิ่มด ำเนินกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ   
แก่ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำเนื่องในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. ปฏิบัติอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 

 1. จัดท ำและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบันทึกเวลำ
ปฏิบัติรำชกำร 
 3. ตรวจเช็คกำรลงเวลำมำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของข้ำรำชกำรครู  ครูอัตรำจ้ำง  ลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ทุกวัน และรวบรวม น ำเสนอต่อผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำ 
 4. สรุปกำรมำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู  ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวและ
รำยงำนผู้บริหำร ในรอบ 1 เดือน 
 5. จัดท ำแบบฟอร์มกำรลำ 
 6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำทุกประเภทและน ำเสนอต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 
 7. รำยงำนสรุปวันลำประจ ำปีงบประมำณต่อผู้บริหำรและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 8.  จัดท ำท ำเนียบบุคลำกรของโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

งานส่งเสรมิและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

งานการลา ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ ดังนี้ 



 

 

 1. กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  1.1 กำรเล่ือนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติดังนี้ 
   1.1.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 
   1.1.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ พิจำรณำตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย
กำรเล่ือนเงินเดือน 
   1.1.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำในสถำนศึกษำ กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน ต้อง
ช้ีแจงเหตุผล ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังกล่ำวทรำบ 
   1.1.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ พิจำรณำตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วย
กำรเล่ือนเงินเดือน 
   1.1.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำในสถำนศึกษำ กรณีไม่ส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 
ต้องช้ีแจง เหตุผลให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังกล่ำวทรำบ 
   1.1.6 กรณีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำท่ีถึงแก่ ควำมตำย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร ให้ รำยงำนไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   1.1.7 รำยกงำนกำรส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำ ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
  1.2 กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ควำมตำย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมแนวทำง กำรปฏิบัติดังนี้ 
   1.2.1 แจ้งช่ือผู้ตำยและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตำย อันเนื่องมำจำกกำร
ปฏิบัติ รำชกำรให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรขอเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
   1.2.2 ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้ตำยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในกำร 
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 
   1.2.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำร
ต่อไป 
 
 
 
 

งานการเลื่อนเงินเดือน ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 



  1.3 กำรเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนหรือปฏิบัติงำนวิจัย ตำม 
แนวทำงกำร ปฏิบัติดังนี้ 
   1.3.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษำต่อฝึกอบรม 
ดูงำน หรือ ปฏิบัติงำนวิจัย จำกโรงเรียนหรือสถำนฝึกอบรม ฯลฯ 
   1.3.2 ด ำเนินกำรพิจำรณำตำมระเบียบ ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   1.3.3 ส่ังเล่ือนเงินเดือนส ำหรับผู้ท่ีปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
   1.3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2. ปฏิบัติอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 


