
1 
 

 
 
 
 

               คู่มือบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมแพวิทยายน 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการงานกลุ่มบริหารบุคคล ประกอบด้วย 

๑. นางไพรลดา   ศรีภา   ครู  คศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
๓. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร   ครู  คศ.๒  กรรมการ 
๕. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอบข่าย  
๑. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
๒. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
๓. ทะเบียนประวัติ 
๔. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๕. วินัยและการรักษาวินัย 
๖. รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
๗. งานเสริมแรงและก าลังใจ 
๘. งานปฏิคม 
๙. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
นางไพรลดา   ศรีภา    ครู  คศ.๓   หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 
หน้าที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 

          ๒. เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
 ๓. ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
 ๔. จัดสวัสดิการด้านขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓    หัวหน้า 

    ๒. นางไพรลดา   ศรีภา   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
         ๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 

    ๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน   ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 
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ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓. น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กศจ.ขอนแก่น   
 ๔. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
          ๕. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 ๕.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 ๕.๒ การเกล่ียอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 ๕.๓ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
          ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. 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 าแหน่งครู
ผู้ช่วย 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 
                       - กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๕  แต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา ๕๔  แห่ง
กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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   - กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ ส่ังให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา ๖๘ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา) 
 ๔. งานออกจากราชการ 
      ๔.๑.๑ การเกษียณอายุราชการ 
      ๔.๑.๒ การลาออกจากราชการ 
      ๔.๑.๓ การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ 
               (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)  
  ๔.๑.๔  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
๓. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
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 

   ๕.นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
           ๖. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑.  งานบันทึกทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา 

  ๑) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
      (๑) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๒ ฉบับ 
      (๒) สถานศึกษาเก็บไว้ ๑ ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      (๓) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัต ิ
 ๒) การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
      (๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ยื่นค า

ขอตามแบบท่ีก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอยด้วยสูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐาน
ทางการศึกษา 

       (๒) ตรวจสอบความถูกต้อง 
       (๓) น าเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ เพื่อการแก้ไข   
        (๔) ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัต ิ

๒. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓. งานพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและพนักงานราชการ 
๔. งานการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและการเล่ือนขั้นค่าจ้างพนักงานราชการ 
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๕. งานการเกษียณอายุราชการของข้าราชการท่ีครบอายุราชการเกษียณ 
๖. งานการเล่ือนวิทยฐานะและเล่ือนต าแหน่งทุกต าแหน่ง 

๖.๑  สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  

๖.๒  ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

๖.๓  ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อน าเสนอ 
ก.ศ.จ.ขอนแก่น พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
     ๗. งานการขอมีบัตรประจ าตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
๔. 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 าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
               (๒) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
ปฏิบัติงาน 
                (๓) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
          ๔.๒ การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี (ม.๗๙) 

      (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 
                 (๒) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น ในการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
                 (๓) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
                 (๔) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
                 (๕) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
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        ๔.๓ การพัฒนาก่อนเล่ือนต าแหน่ง (ม.๘๐) 
                (๑) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงาน ตามต าแหน่งท่ีได้รับการ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
                (๒) ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีเหมาะสม 

 ๔.๔ การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมนิวิทยฐานะ (ม.๕๕) 
        (๑) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

                (๒) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
    ๔.๕ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ๑) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

       (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

       (๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน 
                 (๓) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

กรณีเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕  

เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
                  (๔) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕  เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
              ๒) การเล่ือนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

       (๑) แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให้ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  เพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยัง
คณะรัฐมนตรี 
                 (๒) ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
                 (๓) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
             ๓) การเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย 

      (๑) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
                (๒) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
                (๓) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                (๔) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
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       ๔.๖ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
                ๑) กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด 

      ๒) กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก 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 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก
คุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ๔.๑๐ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
              ๑) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
      ๓) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว ้
      ๔) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 
       ๔.๑๑ งานขอหนังสือรับรอง งานขออนญุาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัด
สวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. วินัยและการรักษาวินัย 
ผู้รับผิดชอบคือ  ๑.นางไพรลดา  ศรีภา   ครู  คศ.๓ หัวหน้า 

  ๒. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู  คศ.๓ ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑ ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย ผู้ช่วย 
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ขอบข่ายและภาระงาน 

๕.๑ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
               ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
             ๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย 
หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง 
      ๓) รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๕.๒ กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
        ๑) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
        ๒) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓  แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.พิจารณาลงโทษ 
        ๓) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. 
        ๔) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๕.๓ การอุทธรณ์ 
    ๑) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
       (๑) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.จังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

(๒ ) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
   ๕.๔ การร้องทุกข์ 
       กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์
ต่อ กศจ. (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕  แล้วแต่กรณี  
   ๕.๕ การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
         ๑) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
          ๒) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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   ๕.๖. งานออกจากราชการ 
        (๑)  การลาออกจากราชการ 
             ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น 
          ๒) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       (๒)   การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
  แนวทางการปฏิบัติ 
       ๑) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
       ๒) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
      ๓) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
      ๔) รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
  ๕.๗ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
      ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีท่ีครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา(เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 
      ๒) รายงานการส่ังพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ๕.๘ การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
   ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  นอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.แล้วยังสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ คือ 
     ๑) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ าเสมอ 
        (๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
        (๒) ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
        (๓) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๒) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
       (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการ
ตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
      (๒) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๓) กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.๓๐ (๑)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก
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สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม (ม.๓๐ (๔)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.๓๐ (๕)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.๓๐(๕)(๗)) กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง (ม.๓๐(๘ ) )  หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 
(ม.๓๐(๙)) 

(๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติใน มาตรา  
(ม.๓๐(๑)(๔)(๕)(๗)(๘)หรือ(๙) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑ ออกจากราชการ 
      (๓) รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๔) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.๓๐(๓)) 
      (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไป (ม.๓๐(๓)) 
      (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      (3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการ 
   ๕) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
         (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหารือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
      (๒) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม ให้ส่ังยุติ
เรื่อง แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถบกพร่องใน
หน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       (๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการ สถานศึกษา
ส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
  ๕.๙ กรณีมีมลทินมัวหมอง 
      (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงกรณีมีเหตุอันควร สงสัยอย่าง
ยิ่งว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้มีการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีส่ังลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทางราชการอย่าง
ร้ายแรง 
      (๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอมผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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      (๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
กรณีท่ีถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทน 
 ๕.๑๐ กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกในความผิดท่ี
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่าครู
ผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้รับโทษจ าคุกโดยค าส่ังของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๒) รายงานผลการส่ังให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๕.๑๑ งานบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   ๑)  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 
   ๒) จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับ ราชการไว้ผู้ขอกลับเข้ารับราชการ 
 . ๓) กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๔ ) เสนอค าขอของผู้ขอกกลับเข้าราชการไปยังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติ ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  
  ๔) กรณีการออกจากราชการ (มาตรา ๖๕ ) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้าราชการภายในเวลาท่ีก าหนดท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน ๔ ปี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  
  ๕) กรณีการออกราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 
๖๖) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  
  ๖) การลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา (มาตรา ๖๗ สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ ท่ีต้องการจะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี 
ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  
การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑. การเล่ือนเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 
               มีหน้าท่ี 
      ๑.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ   

     ๑.๒ เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดี 
ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

     ๑.๓  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

     ๑.๔ ร่าง/พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบด าเนินการตาม 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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     ๑.๕ รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไป 
ยัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ๑.๖ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. การเล่ือนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
              มีหน้าท่ี 
     ๒.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ  

    ๒.๒ แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
     ๒.๓ ส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
     ๒.๔ รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
     ๒.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
      มีหน้าท่ี 

   ๓.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ 
      ๓.๒ กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด  
      ๓.๓ กรณีการเพิ่มค่าจ้างและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด  

  ๓.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔. การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
     ๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ  ค าส่ัง  แนวปฏิบัติต่างๆ  

    ๔.๒  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
     ๔.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
     ๕.  เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่นๆ  
      ๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ  

     ๕.๒ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
      ๕.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      ๖. งานทะเบียนประวัต ิ
     ๖.๑  รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ  

    ๖.๒ จัดท าทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ ๗), ท าเนียบบุคลากร) ของข้าราชการครู 
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และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 

   ๖.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการและ 
ลูกจ้างตามแบบท่ีก าหนดโดยน าเสนอไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
กรณีมีการแก้ไข 
      ๖.๔ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด าเนินการดังนี้ 
      ๖.๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ  ค าส่ัง  แนวปฏิบัติต่างๆ 
    ๖.๔.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อเสนอ
ขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ๖.๔.๓ ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
     ๖.๔.๔ จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      ๖.๕ งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด าเนินการดังนี ้
          ๖.๕.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ   
          ๖.๕.๒ จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้บริการข้าราชการ 
และบุคลากรทาการศึกษา 
          ๖.๕.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
          ๖.๕.๔ น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัวโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
และลงทะเบียนประวัติไว ้
          ๖.๕.๕  เมื่อได้รับบัตรแล้วน าส่งคืนผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ๖.๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ด าเนินการดังนี ้
  ๖.๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

๖.๖.๒ สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยก 
ย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดหรือกรณีอื่นตามความ
เหมาะสม 
     ๖.๗. การลาศึกษาต่อ ด าเนินการดังนี ้
  ๖.๗.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

๖.๗.๒  เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อ 
ให้เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี 
           ๖.๘. การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพด าเนินการดังนี้ 
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  ๖.๘.๑ ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ด าเนินการ
ต่อไป 

๖.๘.๒ ติดตาม และส่งมอบใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพท่ีได้รับ 
อนุมัติแล้วให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๖.๙ ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง งานขออนญุาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนญุาต
ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินเดือนวิทยพัฒน์ 
และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการดงันี ้
  ๖.๙.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนวปฏิบัติต่างๆ  
  ๖.๙.๒ ด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖.๙.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๖.๑๐ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๖. 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 บัญชีลงเวลาไว้บริการแก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง 
 ๒. รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

๓. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการของสถานศึกษาลงนาม 

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการในรูป 
คณะกรรมการ 
 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๗. งานเสริมแรงและก าลังใจ 

ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  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 

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

๘. งานปฏิคม 
ผู้รับผิดชอบคือ   ๑. นางไพรลดา   ศรีภา   ครู  คศ.๓         หัวหน้า 
   ๒. นางสาวกัญญาภัค  แข็งแอ  ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์  ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
๔. นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย   
๕. นางศิริพร  ศิริวัฒนกุล   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย   
๖. นางสาวกนกอร  ชาติชนะ  ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย     
๗. นางสาวอัจฉรา  ขัวจันทร์  ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย   
๘. นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย    
๙. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒         ผู้ช่วย    
๑๐. นายพจน์  ชมพูวิเศษ   ครู  คศ.๒        ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู  คศ.๒        ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวนนตรา  เทียมตรี  ครู  คศ.๑        ผู้ช่วย 
๑๓. นายธนากร  ภูงามดาว  ครู  ผู้ช่วย          ผู้ช่วย    
๑๔. นายสุริยง  ทองมีค่า    ครู  ผู้ช่วย          ผู้ช่วย   
๑๕. นายพลวัฒน์  จงส าราญ   ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
๑๖. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ  ครู  ผู้สอน       ผู้ช่วย   
๑๗. นายอ านาจ  ภาคศัพท์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๑๘.  นายพร้อมพงศ์  รูปชัยภูมิ  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์  ครู  คศ.๑        ผู้ช่วยและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายวรรณกร  พรมรักษ ์  ครู  ผู้ช่วย         ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นายประเสริฐ  เลาประเสริฐสุข ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขอบข่ายและภาระงาน 

๑. จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานปฏิคมให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการต้อนรับผู้มาใช้บริการในโรงเรียน  
๓. อ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการทุกคนด้วยความเต็มใจ 
๔. อ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
๕. ให้การต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการตามสมควร 
๖. จัดเจ้าหน้าท่ี ดูแล ให้การต้อนรับ ผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ 
๗. ดูแล งานปฏิคมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๘. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์งานปฏิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


