
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลการ 
๑. งานสรรหาและบรรจุ 
    ผู้รับผิดชอบคือ             
    ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์         ครู  คศ.๓            หัวหน้า 
    ๒. นางไพรดา  ศรีภา            ครู  คศ.๓            ผู้ช่วย     
    ๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์          ครู  คศ.๑            ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน         ครู  ผู้ช่วย            ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน          
๑. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
   -การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผู้ช่วย                
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา 
๒. การบรรจุเข้ารับราชการใหม่          
๓. งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓.๑.๑ การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓.๑.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓.๑.๓ การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ๓.๑.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
    ๓.๑.๕ การรักษาราชการแทน         

   -กรณีท่ีไม่มี ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๒๕  แต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา ๕๔ แห่งกฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)       

  -กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่ งไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ ส่ังให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา ๖๘ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา)                        

 



๔. งานออกจากราชการ                                   
    ๔.๑.๑ การเกษียณอายุราชการ 
    ๔.๑.๒ การลาออกจากราชการ         
    ๔.๑.๓ การให้ออกจากราชการกรณีอื่นๆ (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)  
    ๔.๑.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร    
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    
ผู้รับผิดชอบคือ  ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

  ๒. นางไพรลดา  ศรีภา     ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ    ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
         ๔. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์     ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน           
๔.๑ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี 
      (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา     
      (๒) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมิน  
ผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
ปฏิบัติงาน 
      (๓) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
๔.๒ การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี (ม.๗๙) 
      (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาและสถานศึกษา 
      (๒) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น ในการพัฒนาตนเองของ             
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
      (๓) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
      (๔) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
      (๕) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔.๓ การพัฒนาก่อนเล่ือนต าแหน่ง (ม.๘๐) 
      (๑) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงาน ตามต าแหน่งท่ีได้รับการปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
       (๒) ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ท่ีเหมาะสม 



๔.๔ การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมนิวิทยฐานะ (ม.๕๕) 
     (๑) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
     (๒) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
๔.๕ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ๑) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
          (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
          (๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน 
          (๓) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
กรณีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕  
เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
          (๔) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
      ๒) การเล่ือนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
          (๑) แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให้ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  เพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไป 
ยังคณะรัฐมนตรี 
         (๒) ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
         (๓) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
   ๓) การเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 
       (๑) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จาก
สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
       (๒) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
       (๓) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
       (๔) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 ๔.๖ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
       ๑) กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด 



      ๒) กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๔.๗ การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
        ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  ๔.๘ เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น 
         ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  ๔.๙ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
         ๑) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
         ๒) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
        ๓) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๔.๑๐ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
          ๑) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
          ๓) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว ้
          ๔) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 
              ๔.๑๑ งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน ์
และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู คศ.๓  หัวหน้า 
๒. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓  ผู้ช่วย 
๓. นางชลธิชา  สุคนธ์ขจร   ครู คศ.๒  ผู้ช่วย                  

๔. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑  ผู้ช่วย                  

๕. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

 



มีหน้าที่                         
๑. จัดท าแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน ใบลา บัญชีลงเวลาไว้บริการแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง 
๒. รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา                

๓. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาคเรียน                        

เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการของสถานศึกษาลงนาม                             

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการ

๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
งานเสริมแรงและก าลังใจ 
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน ์  ครู  คศ.๓   หัวหน้า 

    ๒. นางไพรลดา   ศรีภา   ครู  คศ.๓   ผู้ช่วย 
        ๓. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓   ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒   ผู้ช่วย 

ขอบขา่ยและภาระงาน 
๑. จัดท าเนียบบุคลากรของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๒. จัดป้ายนิเทศแสดงความยินดีแก่บุคลากรเนื่องในโอกาสต่างๆ ท่ีเห็นสมควรตามโอกาส 
๓. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 


