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การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่อยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษาและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่อยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปะสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 
งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่ง ที่จะทำให้โรงเรยีน ประสบความสำเรจ็ในการดำเนินงาน เพราะ งานบุคลากร
เป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพือ่ให้การดำเนินงานด้านการบรหิารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพือ่สง่เสรมิบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมจีิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รบัผิดชอบใหเ้กิดผลสำเรจ็
ตามหลกัการบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. เพือ่สง่เสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัตงิานเต็มตามศักยภาพโดยยดึมั่นใน ระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมมีาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึง่จะสง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5. เพือ่เปน็การวางแผนปฏิบัตงิาน การควบคุม กำกบัดูแลเกีย่วกับฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

ขอบเขตการบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนกำหนดไว้ 4 ประการ ดังนี ้
      1. การแสวงหาบุคลากร 
      2. การบำรุงรักษาบุคลกร 
      3. การพฒันาบุคลกร 
      4. การใหบุ้คลากรพ้นจากงาน 
      ขอบเขตเหล่าน้ีอธิบายโดยสังเขป ดังนี ้
      1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ไดบุ้คคล ทีเ่หมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึงกระบวนการรับ
สมัคร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบรหิารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย ครูใหญ่มบีทบาทน้อยมาก ในด้าน
การรบัสมัคร หรือบรรจุแต่งตัง้บุคลากร อำนาจเหล่าน้ี มักจะเป็นอำนาจในระดบัสงู เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไมม่ีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ผูบ้รหิารโรงเรียนที่
มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรควรมหีลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ทั่วไป คือ 
         1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรทีม่ีความรับผิดชอบ มรีะเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ช่ือเสียง สนใจในงาน
บรหิาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 
         1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรทีม่ีความสามารถ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถทั่วไป และ
ความสามารถเฉพาะ 



     2. การบำรงุรกัษาบุคลากร ผูบ้รหิารโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ บุคลากรในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพในการทำงานสิง่จงูใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น 
         2.1 สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล สิง่จงูใจทีเ่ปน็วัตถุนี้ผู้บรหิารต้อง พจิารณาอย่างรอบคอบ ว่าควรให้
ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลกัอะไรในการพจิารณา 
         2.2 สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทำงาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การทำงาน 
         2.3 สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รบัความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน 
         2.4 สิ่งจูงใจที่เป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดงูาน การอบรม ศึกษาต่อ 
      3. การพฒันาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทำงานในหน้าที่ด้วย ความขยันหมั่นเพียร มีพลงั
ใจในการทำงาน การพฒันาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะทำ ได้โดยการสง่เสรมิการลาศึกษาต่อ การอบรม 
การสมัมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
      4. การใหบุ้คลากรพ้นจากหน้าที่การงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร การให้บุคลากร
พ้นจากงานมีสาเหตหุลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือการลดจำนวน
บุคลกรใหเ้หมาะสมกับปรมิาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตปุกติ เช่น การเกษียณอายุไม่ใคร่มีปญัหา 
แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การใหอ้อกเพราะผิดวินัย การลดจำนวนบุคลกร 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนิน งานในโรงเรียน
ให้น้อยทีสุ่ด 
    สถาบันพฒันาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้ให้ ความหมาย ขอบข่ายและหน้าที่
ของบุคลากรไว้ดังนี ้
ขอบข่ายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลัก 4 ประการ คือ 
   1. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัตงิาน 
   2. การพฒันาและธำรงรักษาบุคลากร 
   3. การรักษาระเบียบวินัย 
   4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
บทบาทหน้าท่ีโดยท่ัวไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี ้
   1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 
   2. ปฐมนเิทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัตงิานในโรงเรียน 
   3. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 
   4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
   5. ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรใหป้ฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
โรงเรียน 
   6. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   7. ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมและพฒันาทุกรูปแบบ 
   8. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกบัสวัสดิการของบุคลากร 



   9. ดำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน 
   10. ดำเนินการเกี่ยวกบัการเข้ารบัราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

 

ภารกิจงานบุคลากร 

1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) วิเคราะห์ภารกจิและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกบัภารกจิของสถานศึกษา 
      2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
      3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพื้นที ่                            

      4) นำแผนอัตรากำลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

   1.2 การกำหนดตำแหน่ง 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2) นำแผนอัตรากำลงัมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
นำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่                            

   1.3 การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหนง่/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหนง่/ขอ
กำหนดตำแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขต
พื้นที่                            

      2) ประเมินเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหนง่เพิม่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กำหนด 
      3) ส่งคำขอปรบัปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื่อเลือ่นวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนด
ตำแหน่งเพิม่จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที ่เพือ่นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.  พิจารณา
อนุมัติและเสนอผู้มอีำนาจแต่งตัง้ 

 



2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   2.1 ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าท่ีของผูม้ีอำนาจตามมาตรา 53 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

   2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) กรณีการจ้างลกูจ้างประจำและลกูจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลงัหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด                    

      2) กรณีการจ้างลกูจ้างประจำและลกูจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถดำเนินการ
จ้างลกูจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ถานศึกษากำหนด 

   2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง 
   แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีที่ไม่มผีู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรอืมีแต่ไม่อาจปฏิบัตริาชการได้ใหร้องผู้อำนวยการ
สถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนใหผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แต่งตั้งรองผูอ้ำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มผีู้ดำรงตำแหนง่รอง
ผู้อำนวยการ  ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการทีเ่หมาะสม ใหผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แต่งตั้ง
ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แหง่กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไมส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการได ้ใหผู้้มีอำนาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารักษาการในตำแหนง่ (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รบัการสรรหา และบรรจุแต่งตัง้เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 



         (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมกีารมอบหมายหน้าที่ใหป้ฏิบัติงาน 
         (3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มกีารพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

   3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณปีกติและกรณีพิเศษ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) คณะกรรมการพจิารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดอืน 
         (3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพจิารณาสัง่เลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสั่ง
ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
      กรณีเลือ่นข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
         (4) รายงานการสั่งเลื่อนและไมเ่ลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยงั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเกบ็ข้อมลูลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
3.3 การเพ่ิมคา่จ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
   แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กำหนด 

กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอืน่นอกเหนอืจากสถานศึกษาสามารถ
ดำเนินการ จ้างลูกจ้างประจำและลกูจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ถานศึกษากำหนด 
3.4 การดำเนินการเกีย่วกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      ดำเนินการตามทีก่ระทรวงการคลงักำหนด 
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      ดำเนินการตามทีก่ระทรวงการคลงักำหนด 



 
3.6 งานทะเบยีนประวัต ิ
      1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบยีนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบบั 
         (2) สถานศึกษาเกบ็ไว้ 1 ฉบับ สง่ไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ 1 ฉบับ         

         (3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัต ิ
3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
      2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดมิาลาแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
      3) จัดทะเบียนผู้ได้รบัเครือ่งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอสิริยาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์
และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.8 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) ผู้ขอมบีัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมเีอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
      3) นำเสนอผูม้ีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบญัชาตามลำดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
      4) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา 
3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ 
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
   4.1 กรณีความผิดวินัยไม่รา้ยแรง 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมมีูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทำผิด
วินัยไม่ร้ายแรง 

 



      2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสัง่ยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทำผิดวินัย หรือสัง่
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัย                 
ไม่ร้ายแรง 
      3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไมร่้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
   4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) ผู้มอีำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมมีูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีก่ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
      2) ผู้มอีำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พจิารณาลงโทษ 
      3) ผู้มอีำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพจิารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที ่
      4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยงัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4.3 การอุทธรณ ์
   1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไมร่้ายแรง ให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาย่ืนเรื่องขออทุธรณ์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืนเรื่องขออุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้คำสั่ง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4.4 การร้องทุกข์ 
   แนวทางการปฏิบัต ิ

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รบัความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนือ่งจากการ
กระทำของผูบ้ังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหร้้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่หรือ 
ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 
 



4.5 การเสรมิสรา้งและการป้องกันการกระทำผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
   1) ใหผู้้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบญัชา 
   2) ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา     
เจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

5. งานออกจากราชการ 
   5.1 การลาออกจากราชการ 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพจิารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 
      2) รายงานการอนญุาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

   5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไมผ่่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตำ่กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
      1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ หรือเข้ารับการพฒันา
อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด 
      2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
      3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสัง่ใหผู้้ที่ไมผ่่านการประเมนิการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
      4) รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
 

 

 

 

 

 

 


