
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ค าน า 
โรงเรียนดาราพิทยาคมได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยเริ่มจาก การวิเคราะห์ จัดทํา

อัตรากําลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลงาน
ต่างๆ งานวินัย การลาของข้าราชการ รวมถึงการบํารุงขวัญ  และส่งเสริมกําลังใจของคณะครู และบุคลากรทาง            
การศึกษาของโรงเรียนดาราพิทยาคม เพ่ือให้การ ปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาไปสู่               
ครูมืออาชีพ ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม ให้ครบทุกด้าน                 
ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคง  ทางอารมณ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่จึงควรมีคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 

 กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลนี้ขึ้น  โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  จะเป็นประโยชน์แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในการปฏิบัติงานดําเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

                        โรงเรียนดาราพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

ค ำน ำ             ก 

สำรบัญ            ข 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

1.กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    1 
2.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง         ๓ 
3.กลุ่มงานเปลี่ยนตําแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ๕ 
4.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล         ๙ 
5.กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติงาน        1๑ 
6.กลุ่มงานการดําเนินการทางวินัย         1๒ 
7.กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้าราชการ      1๔ 
8.กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      15 
9.งานตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    ๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บุคลากรนับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง การจะให้การจัดการศึกษา                 

ในโรงเรียนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยทรัพยากรที่จําเป็น 4 อย่าง คือ คน เงิน วัสดุ การจัดการ               
ซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ให้เกิดประโยชน์ต้องคํานึงถึง 3 หลัก คือ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ และ              
หลักประสิทธิผล โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา และให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม ในโรงเรียนมีขอบข่าย           
ปัจจัยหลายอย่างที่ต้องดําเนินงาน ซึ่งทุกภาระกิจมีความสําคัญ และจําเป็นที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกัน                   
ปัจจัยและทรัพยากรต่างๆมีความสําคัญ คน นับว่ามีความสําคัญ เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยในการบริหารอ่ืนๆ               
ดังนั้นการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลเพียงไรย่อมข้ึนกับ คน ในองค์การ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์การเริ่มตั้งแต่การวางแผน
กําลังคน การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการสร้างแรงจูงใจด้านต่างๆ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์            
ที่กําหนดไว้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 รับแนวปฏิบัติจากผู้อํานวยการโรงเรียน กํากับ ดูแลงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียน ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ  เพ่ือให้การดําเนินงาน ของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาใน การบริหารงานบุคคลมีการติดตามการดําเนินการงานตามระบบเอกสาร 
หนังสือสั่งการ หนังสือคําสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล และจัดเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบตามกลุ่มบริหาร         
ร่วมพิจารณาวางแผนและ ดําเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทําข้อมูลสารสนเทศและรายงานผล              
การปฏิบัติงาน รวมถึง ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ หรือที่เร่งด่วนในการพัฒนา และดําเนินการ ปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน มอบหมาย และ มีการรายงานให้ทราบ 

 

โรงเรียนดาราพิทยาคม จึงได้กําหนดขอบเขตกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ไว้ทั้งหมด 9 ข้อ ดังนี้ 
1.กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

2.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

3.กลุ่มงานเปลี่ยนตําแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

5.กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.กลุ่มงานการดําเนินการทางวินัย 

7.กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้าราชการ 

8.กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.งานตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่งงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  คือ อัตรากําลังคนหมายถึง

จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง/พนักงาน  ราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา และ ผู้ช่วยผู้บริหารตามหลักเกณฑ์หมายถึงรองผู้บริหารสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูลหลักใน



การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ในการวางแผนอัตรากําลังให้สอดคล้อง กับความต้องการของ
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณ และความสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ งานวางแผนอัตรากําลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกําลังคนกับภารกิจของโรงเรียน และ  ร่วมกับฝ่ายบริหาร
วิชาการวาง แผนและจัดทําแผนอัตรากําลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ให้ตรงตามความต้องการ  ของสายงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
1.2 จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความ  เห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบอัตรากําลัง/เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด (กรอบ อัตรากําลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2))  
1.3 นําเสนอแผนอัตรากําลัง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
1.4 นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ  
1.5 ดําเนินการในการกําหนดตําแหน่งและการขอเลื่อนตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  
1.6 ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษา 
กรณีท่ีได้รับมอบอํานาจ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตําแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
2) จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคําสั่งบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู  
3) จัดทําเอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และประสานงานการประเมินครูผู้ช่วย  
4) รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่สํานักงานจากทุกฝ่าย เพ่ือจัดทําโครงการจัดจ้าง บุคคลขาดแคลน  

1.7 ดําเนินการจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดําเนินการตาม  เกณฑ์                                  
ของกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนด โดย                 
ใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาดําเนินการจ้างลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว ให้อยู่ในหลักเกณฑ์  และ                      
วิธีการที่สถานศึกษากําหนด  
1.8 จัดทําเอกสารคําสั่งจ้างและคําสั่งเลิกจ้างสัญญาจ้างจัดทําทะเบียนคุมสัญญาจ้างของ  ลูกจ้างชั่วคราวภายใต้เงิน
งบประมาณทุกประเภท ตามคําสั่งของผู้อํานวยการ  
1.9 จัดทําแบบประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และ  วิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
1.10 เสนอพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลงานดีเด่น โดยประเมิน จากผลการปฏิบัติงาน 
แล้วเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
1.11 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคําร้องขอย้ายตามแบบ
คําร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนดได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปีโดยให้ยื่น คําร้องขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียว แต่คําร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ยื่นคําร้องได้ตลอดทั้งปี (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  



1.12 จัดส่งแบบเสนอคําร้องขอย้ายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ย้าย (แต่งตั้งโดย กศจ.) และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณา และ  กศจ. เป็นผู้อนุมัติของผู้ประสงค์ย้าย
และผู้รับย้าย แล้วสํานักงานเขตพ้ืนที่รับย้ายออกคําสั่ง  
1.13 กํากับ ติดตาม การดําเนินงานวางแผนอัตรากําลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้งให้เกิด ประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุดแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งนี้ให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์คู่มือการ บริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และให้มีการรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ  
1.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง คือ การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืนจากกรณีตําแหน่ง
ว่างจากการ เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ, ตําแหน่งว่างจากกรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง              
ของส่วน ราชการ (โครงการ เกษียณอายุก่อนก าหนด) และตําแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมในกรณีอ่ืนๆ                           
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูให้สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของ  คณะกรรมการ 
กําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ และ ก.ค.ศ. กําหนดเพ่ือดําเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา  
 

 
 
1. งานสรรหาและบรรจุ 
      1. การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
          1.1 สํารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
          1.2 วางแผนจัดทําโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
          1.3 ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ 
          1.4 อนุมัติดําเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
          1.5 ดําเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก 
          1.6 ขออนุมัติประกาศผลการสอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือก การคัดเลือก และ การเรียกตัวบรรจุแต่งตั้งหรือ
เลื่อนและแต่งตั้ง 
      2. การแต่งตั้ง หรือ เลื่อน และ แต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
          2.1 มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาเลือกสถานศึกษา 
          2.2 ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่กรณีลงนามคําสั่งแต่งตั้ง 
          2.3 ส่งตัวผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งไปรายงานตัวในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่
ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งสถานศึกษา รายงานตัวเข้ารับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง 
      3. การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
          3.1 มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเลือกสถานศึกษา 



          3.2 ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวที่สถานศึกษา 
          3.3 สถานศึกษารับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาทราบ 
          3.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งและแจ้งสถานศึกษาทราบ 
          3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาออกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามท่ีอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ 
          3.6 ผู้บริหารสถานศึกษารายงานและส่งคําสั่งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา 
          3.7 ผู้บริหารสถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาหรือดําเนินการทดลองปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดและรายงานผลการดําเนินการต่อ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1.1 ศึกษา วิเคราะห์กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1.2 เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
          1.3 สํารวจความต้องการและความจําเป็นในการแต่งตั้ง ตามท่ีหน่วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทั้ง
ตรวจสอบตําแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย และรวบรวมข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ท่ีจะให้มี
การแต่งตั้ง 
          1.4 จัดทําข้อมูลรายละเอียดของผู้ประสงค์แต่งตั้ง ให้ อ.ก..ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
      2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          2.1 การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
                    1. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     2. เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     3. สํารวจความต้องการและความจําเป็นในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ย้ายตามที่หน่วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทั้งตรวจสอบตําแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย 
                     4. เขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดทํา
รายละเอียดข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้าย 
                     5. จัดทําข้อมูลรายละเอียดของผู้ประสงค์แต่งตั้ง ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
          2.2 การย้ายผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
                     1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์และเหตุผลความจําเป็นใน
การขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย 
                     2. เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้ายตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียดตรวจสอบตําแหน่งว่างและ
อัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย 
                     3. เสนอข้อมูลรายละเอียดต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาทีร่ับย้ายพิจารณาอนุมัติ 
                     4. แจ้งผลการพิจารณาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดทราบ 
                     5. ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแล้วแต่กรณีลงนามแต่งตั้ง (ย้าย ) 



      3. การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
                    1. รวบรวมรายชื่อ ข้อมูล และรายละเอียดของผู้ประสงค์ขอโอน 
                    2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน และตรวจสอบตําแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับโอน 
                    3. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 4. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
               ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
                    1. ตรวจสอบวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                    2. ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
                    3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
                    4. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ 
      5. การรักษาราชการแทน 
               ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
                    1. ให้สถานศึกษาเสนอรองผู้อํานวยการสถานศึกษาเพ่ือแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
                    2. กรณีสถานศึกษาไม่มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
                    3. เสนอผู้มีอํานาจแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทน 
   
3.กลุม่งานเปลี่ยนต าแหนง่ และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม 
มาตรา 53,57,59 และมาตา 133 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 
เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับประกาศ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง คําวินิจฉัย
คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และหนังสือ  สํานักงาน ก.ค.ศ.                 
ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือถือปฏิบัติและ เนื่องจากในปัจจุบันได้
มีการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี  ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครู ให้ดํารง ตําแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดํารงตําแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยน
กับตําแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ



การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง  ครูให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน             
จึงได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือ เรียบเรียงจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู  
 2.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน  การย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.ผู้ปฏิบัติงงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคู่มือในการ ปฏิบัติงาน 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู  
2.ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน  การย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูที่ถูกต้อง   
กฎหมายและระเบียบการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

ต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  
1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 

57 การเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และการโอนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่า ด้วยสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้  มาตรา 59 การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปตํารงตําแหน่งในหน่วยงาน การศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ การศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้วให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่ง
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนดมาตรา 133 ในระหวางที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออก กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือ
จัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นํา พระราชกฤษฎีกา 
กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติก.พ. มติก.ค. มติคณะรัฐมนตรีระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ กรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. 
กําหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหก.ค.ศ.                 
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. ถายังมิ 
ได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไม่อาจนําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค. ศ. ชั่วคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ.                 
มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพ่ือใช้บังคับเปน็การชั่วคราวได้  

2.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน ภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้                    
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็น อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดหรือ กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53(3) หรือ(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ



บุคลากรทางการศึกษา 3 พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

3.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559)  

4.การจัดลําดับอาวุโสในราชการ(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2555)  

5.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561)  

6.ประกาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ กรุงเทพมหานคร ตาม ข้อ 13 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การ ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะเสนอ กศจ.พิจารณา
อนุมัติให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ (1) ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ  
แต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตําแหน่ง 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  วิธีการที่               

ก.ค.ศ. กําหนด(หลักและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.
ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559) จึงกําหนดปฏิทินการดําเนินการย้าย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงดําเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ.กําหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1.สพท.ประชาสัมพันธ์
ตําแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากําลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของ แต่ละสถานศึกษา ณ สพท.และเว็บไซต์สพท. 
ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย  

1)สภาพอัตรากําลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนดของสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 
2)ตําแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความสําคัญจําเป็นของ สถานศึกษา  

2.ข้าราชการครูยื่นคําร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ  
3.สถานศึกษารวบรวมคําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของ  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา ส่งไปยัง สพท 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย  

4.กรณีขอย้ายไป สพท.ในจังหวัดเดียวกัน -สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคํา
ร้องขอย้ายพร้อม เอกสารประกอบการพิจารณาส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย  

5.กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด -สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคําร้องขอย้ายและ
เอกสาร ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย  



6.สพท. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพ่ือขอ  ความเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

7.สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไป ยัง สพท.  
8.สพท.จัดทําข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กําหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.  กําหนด เพ่ือ

เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา  
9.สพท.ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้สํานักงาน ศธจ. 5  
10.ศธจ.เชิญ ผอ.สพป./ผอ.สพม.ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะทํางานตรวจสอบข้อมูลและ  จัดทํา

รายละเอียดการย้ายก่อนนําเสนอ อกศจ.ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ  
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องคําวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 6(2)  

11.ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย  
12.ผู้มีอนาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตามมติ กศจ.  
13.ศธจ. ส่งคําสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง  
14.สพท.แจ้งคําสั่งไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาในสังกัด และสพท.ที่เกี่ยวข้องที่มี  ข้าราชการครู

ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง(ย้าย) ทราบ  
15.ให้สถานศึกษา(กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา) แจ้งคําสั่งย้ายให้ข้าราชการครูในสังกัด ทราบ พร้อม

ทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ยัง สถานศึกษาแห่งใหม่
ที่รับย้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง และรายงานให้ สพท.ต้นสังกัดทราบ  

16.ให้สถานศึกษา(กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) แจ้งคําสั่งย้ายให้ข้าราชการครูในสังกัด ทราบ พร้อม
ทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูไปยัง สพท.ต้นสังกัด  เพ่ือให้ส่งต่อ ไปยัง 
สพท.แห่งใหม่ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ที่รับย้ายภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่รับทราบคําสั่ง 
 
4.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้  ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาทํางานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธํารงรักษา และพัฒนาให้มีคว   ามรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานสามารถทําภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย         
งานบุคลากร เป็นงานสําคัญงานหนึ่ง ที่จะทําให้โรงเรียน ประสบ ความสําเร็จในการดําเนินงาน เพราะงานบุคลากร
เป็นกําลังสําคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้ บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

แนวคิด การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของโรงเรียนดาราพิทยาคม เป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว อิสระภายใต้ กฎหมาย ระเบยีบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  



2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล  
สําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน ระเบียบ วินัย  
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  

4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ              
มีความม่ังคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ  

5. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  มี ภ า ว ะ ผู้ นํ า  แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก  ส อ ด ค ล้ อ ง                                                       
กับอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา 

ขอบเขตงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตาม

อํานาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ.มอบหมาย 
๒. เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่ง การเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
๓. เสนอแนะเกี่ ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกําลั ง ใจ                                  

ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบ

คุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและการ

แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตําแหน่ งและการเลื่อนตําแหน่ง                   
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 

๖. นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

๗. เสริมสร้างขวัญกําลังใจ กรยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๘. ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๙. จัดทําแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

๑๐. จัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๑๑. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑ์การประเมินผลสําหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 



๑๒. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนออกศจ.                          
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 

๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

๑๔. ดําเนินการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 

5. กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอบข่ายกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติงาน  
1) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง  
2) ดําเนินการเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  
3) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้อาศัยอํานาจตาม

มาตรา 19 (4) และ มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ประกอบกับข้อ 7 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก..ศ.     
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
1) หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นตันไป 
2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม และปฏิบัติราชการไต้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผลการปฏิบั ติ ง าน  โ ดยนํ าผลการประ เมิน ไปใช้ เป็น ข้อมู ลประกอบการ                       
พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเตือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(3) การให้รางวัลจูงใจ 
(4) การให้ออกจากราชการ 
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตําเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

5) องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้องค์ประกอบที่ 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน 



องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ                               
วิชาชีพ 30 คะแนน  ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
  ดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป    
  ดีมาก ร้อยละ 80.00 - 89.99 
  ร้อยละ 70.00 - 79.99    
  พอใช้ ร้อยละ 60.00 - 69.99  
  ปรับปรุง ร้อยละ 59.99 ลงมา 
6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
7) ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ให้
พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระ
งานขั้นต่ําที่ได้มีการจัดทําและกําหนดไว้ 
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดําเนินการ   ตังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ก่อนเริ่มรอบการ
ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาขี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข้อตกลงและกําหนดปฏิทินการประเมินให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

(3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(5) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมินเพ่ือปรับปรุง                

พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
(7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

ดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
9) ให้ส่วนราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณีดําเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผล
การประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ในข้อ 3 
สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการจัดเก็บไว้อย่างน้อยสอง
รอบการประเมิน 
10) การนําผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเตือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ และการ
บริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ ให้หน่วยงานที่จะนําผลการประเมินไปใช้ กําหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น 
11) กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 



6.กลุ่มงานการด าเนินการทางวินัย 

การดําเนินการทางวินัย เป็นหลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ที่ผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรผู้มี
อํานาจจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกฎหมายได้
กําหนดลําดับขั้นตอนการดําเนินการไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา                 
พ.ศ. 2547 

ขอบข่ายกลุ่มงานการด าเนินการทางวินัย 
1) ดําเนินการเสริมสร้างและป้องกันการกระทําผิดวินัยโดยการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกําลังใจ

ในการจูงใจในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของ ข้าราชการครู  
2) เสนอ ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนให้ได้ความ จริงและ                 

ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

3) เสนอผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว พบว่าไม่ได้ กระทําผิดวินัย 
และสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ  สอบสวนแล้ว พบว่ามีความผิดวินัย
ร้ายแรง คู่มือการพรรณนางานของข้าราชการครูและบุคลากร  

4) ดําเนินการรายงานทางวินัยไปยังผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของราชการ  
5) ดําเนินการเกี่ยวกับ การมาปฏิบัติงาน การลา การไปราชการ ของข้าราชการครู และ บุคลากร  
6. ดําเนินการแต่งตั้งการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา  
7) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
สามารถแยกออกได้เป็น  

1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและ ความยุติธรรม

โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  ศึกษาในสถานศึกษากระทําผิด
วินัย ไม่ร้ายแรง  

2) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทําผิด วินัย หรือ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้ว  พบว่ามีความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 

 3) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้   
1) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ

ศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

2) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่พิจารณาลงโทษ 



 3) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่  

4) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3 การอุทธรณ์  

1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น เรื่องขออุทธรณ์ต่อ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ก.ค.ศ.กําหนด กรณีการ
อุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ  อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน                
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
4 การร้องทุกข์  

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  
 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  ภายใน               

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข้องใจ เนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์                
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี  
5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 2) ดําเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้าง และพัฒนา

เจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  
6. งานออกจากราชการ  

6.1 การลาออกจากราชการ  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และ บุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืน  
2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ พร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กําหนด  
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  
1) ดําเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเข้า รับการ

พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.กําหนด  
2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด                 

ตําแหน่ง  



3) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม  ความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  

4) รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
7.กลุม่งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้าราชการ 

ขอบข่ายกลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้าราชการ  
1) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งก่อนการมอบหมายหน้าที่  ระหว่างการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และก่อนเลื่อนตําแหน่ง  
2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

และสถานศึกษา แล้วกําหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการ พัฒนาตนเองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  

3) ดําเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  

4) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ  ประเมิน               
ผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการ มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน  

5) ดําเนินการเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกําลังใจและการจัดสวัสดิการ  
6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.)การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ  ประเมินผลงาน 

ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมาย หน้าที่ให้ปฏิบัติงาน  
(3) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง  

2.) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้น เงินเดือน  
(3) ผู้อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา กรณีสั่ง

ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้อง ชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  



(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
3.) การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ  ์และวิธีการที่สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
กรณีการเพ่ิมค้าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา สามารถดําเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ  สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สถานศึกษากําหนด  
4.) การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
5.) เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น  
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
6.) งานทะเบียนประวัติ  

1) การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ 
 (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 1 ฉบับ 
 (3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ  
7.) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
2) ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ดิเรกคุณาภรณแ์ละผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 8.) การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  
3) นําเสนอผู้มีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุมทะเบียน 

ประวัติไว้  
4) ส่งคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา  



9.) งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา  อุปสมบท                  
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับ เงิน วิทยพัฒน์และการจัด
สวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 

8.กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอบข่ายกลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (1) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
    (2) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (3) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    (4) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (5) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ 
    (6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
แนวคิด 
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จ 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาก่อนแต่งตั้ง  
ขอบเขตของงาน  
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 เป็นการพัฒนา ก่อนแต่งตั้ง
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างฝึกอบรม ประชุมสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้มีความรู้
ทักษะเจตติคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ ประโยชนต่อการ
ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

 



ค าจ ากัดความ  
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย  
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  
สํารวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน สพท. ต่าง ๆได้รับทราบ  และแจ้ง

ความประสงค์ในการพัฒนา และจัดทําแผนการพัฒนา ขออนุมัติแผนการพัฒนา เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการ
พัฒนาให้มีการดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญดังนี้  

1.การจัดทําคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา  
2.จัดหาวิทยากร  
3.จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร  
4. ดําเนินการพัฒนา  
5. ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 

2.การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ  
วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามความต้องการ  

 ขอบเขตของงาน  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 ผู้บังคับบัญชา

ทุกคนทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ  บัญชาทุกคน
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็นเรื่อง  เดียวกัน
จําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องด้วย
ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืน ๆ นําผลการพัฒนาไป ใช้เป็นส่วน
สําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป  

คําจํากัดความ – 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 จัดทําข้อมูลสารสนเทศโดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นที่จะนํามาใช้วางแผนพัฒนา เช่น - 

ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงาน  -ข้อมูลสถานที่ใน
การจัดอบรมพัฒนาหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา - บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญวิทยากร ในสาขาต่าง ๆ 
จัดทําแผนพัฒนาเครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา ติดตามและประเมินผล และนําผลการพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ 

งานลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาไห้ได้รับวุฒิสูงขึ้น  
2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพภาพและได้รับการ  พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3 เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า  



 
 
ขอบเขตของงาน  
การลาศึกษาหมายถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไป  

ศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กําหนด ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาลาไปศึกษาฝึกอบรม หรือวิจัยโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดย
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย  

1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก การศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลา
ราชการบางส่วนไปศึกษา การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 

3. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน  
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ  
5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา  
6. ลาศึกษาต่อฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 หน้า ๑2  
คําจํากัดความ – 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้

เวลาราชการเต็มเวลาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานตนสังกัดคัดเลือกส่งไป
ศึกษา ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเสือกในสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง  
1.1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก  

1.1.1. สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเกท ก มาให้ สพท.  
1.1.2. เจ้าหน้าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม และดําเนินการ 

คัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด  
1.1.3. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกไป  

ดําเนินการตามข้ันตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ  
1.1.4. จัดทําคําสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทําสัญญา และ สัญญา

ค้ําประกัน  
1.1.5.จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา  
1.1.6. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  



1.1.7. รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จ สิ้น
การลาศึกษาต่อโดยรายงานให้สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา  
1.2 ขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  

1.2.1. การขออนุญาตลาศึกษาต่อ  
1) รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  
2) ตรวจสอบเอกสาร 
 3) อนุญาตไปสมัครสอบ 
 4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข (เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) - ระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด 2 ปี - ระดับปริญญาเอก กําหนด 4 ปี 
 
9.งานตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 


