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คำนำ 

คู่มือการบริหารงานกลุ่มบุคคลของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประสานความ

เข้าใจให้แก่คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คำช้ีแจง ข้อมูล ตลอดจนแนวทาง

การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการบริหารงานต่างๆ 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เล่มนี้ 

จะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

       นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์ 

                                                                 หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล 
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การบริหารจัดการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision)   

 โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม  น้อมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นคนไทย 4.0 

2. พันธกิจ (Mission) 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างเต็มศักยภาพ 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

 4.) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ              

  3. เป้าประสงค์ (Goal) 

          1) นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการเรียนรู้ เป็นคนไทย 4.0 เป็นคนเก่ง คนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความเป็นไทย มีทักษะชีวิตแห่งศตวรรษท่ี 21 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          2) มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเป็นครูยุคใหม่ มี

การวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือ  นำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

          3) มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบริเวณ

โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ สนามกีฬา ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อการ

มีสุขภาวะท่ีดี 

          4) มีการบริการจัดการท่ีมีคุณภาพและมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีมาตรฐาน     โดยการนำหลัก

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการท่ีดี พ.ศ. 



 
 

2546 และปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  สร้างค่านิยมให้เป็นคนเคารพกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 

4. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) 

 4.1 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  1) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน

การสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจรรมลูกเสือ

เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการไปทัศนศึกษา กิจกรรม ICT และกิจกรรม

เย่ียมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19) 

  2) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น โครงการ

เรียนรู้สู่โลกกว้างให้ส่ิงรอบข้างเป็นครู กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ โครงการขับเคล่ือนกระบวนการ

คิดสู่ห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการนำเสนอและให้ความรู้วิทยาศาสตร์

ผ่านการแสดง (Science Show) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมวันคริสต์มาส 

  3) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เป็นประชาชนคนไทยท่ีสมบรูณ์เป็นคนท่ีมี

วินัยมีความซื่อสัตย์เสียสละต่อส่วนรวมมีความภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมวันไหวค้รู กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านสุขภาวะ กีฬาศิลปดนตรี

และนาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ ลดโรค ปลอดภัย เพิ่มสุข วัยใส กิจกรรมนาฏอนุรักษ์ กิจกรรมกีฬาต้านยา

เสพติด กิจกรรมพัฒนากีฬาเยาวชนจังหวัดราชบุรีสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  4) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เช่น 

โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนสู่ประชาคมอาเซียนการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามจากครูชาวต่างประเทศหรือได้รับการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้

ตระหนักและต่ืนตัวต่อการเป็นคนไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก   

 



 
 

  5) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และปลูกฝังค่านิยมการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ เช่น 

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและวัดผลระบบออนไลน์ 

  6) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิ์ภาพ เช่น เช่น โครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา กิจกรรมรอบรั้วด่านทับตะโกกิจกรรมเยี่ยม

บ้าน กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการเรียน ปัญหานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ การให้ทุนการศึกษาและ

การแนะแนวการศึกษา 

 4.2 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เป็นครูยุคใหม่ มีความสามารถในการวัดผลประเมินผลอย่าง

หลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมและมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น โครงการพัฒนารูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้ โครงการพฒันาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

  2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการเผยแพร่ผลงาน มีการขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอเล่ือนวิทยฐานะ การมอบเกียรติบัตร การอบรมพัฒนา การศึกษาดูงานและการให้

รางวัลเป็นขวัญกำลังใจ 

 4.3 ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

  1) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา ห้องน้ำ ให้มีความสะอาดร่มรื่นและ

ปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี เช่น โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมสร้างเสริม

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมกำจัดขยะภายในโรงเรียน โครงการสภาพแวดล้อมดีสุขภาพดีชีวีมีสุขสนุก

กับการเรียน กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ  

  2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในระบบการบริหารจัดการและระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องสมุดและ

สถานท่ีต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ เช่น กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 



 
 

 4.4 ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายใน 

  1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดย

การนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เช่น กิจกรรมการจัดทำเอกสารทางการเงินและพัสดุ 

การตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุ การจัดทำทะเบียนการเงิน การรายงานเงินคงเหลือต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

  2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน

ให้มีคุณภาพ โดยการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ประหยัดและคุ้มค่า และสร้างค่านิยมให้ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนเคารพกฎหมาย มีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ เช่น โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมการ

พัฒนางานสารสนเทศเพื่อการบริการ กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมพัฒนา

สำนักงาน 4 ฝ่าย โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาเรื่อง การประกัน

คุณภาพการศึกษาและโครงการโรงเรียนสุจริต 

ปรัชญาของโรงเรียน   

ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ 

หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น 

 

อัตลักษณข์องสถานศึกษา   

“ทักษะงานดี กีฬาเด่น เน้นมารยาท สุนทรียภาพงดงาม” 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

“บูรณาการเด่น เน้นพหุปัญญา” 

 

 

 

 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานฝ่ายบุคคล 



 
 

หวัหนา้หวัหนา้ผูช้่วยผูช้่วย 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสมนึก  แสงอ่อน 

 

 

 

 

1.งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ์   หัวหน้า 

      นางพิมพ์ชนก  สันทัด   ผู้ช่วย 

      นางสาวธนภรณ์   บุญผ่องศิริชัย  ผู้ช่วย  

2. งานทะเบียนประวัติ    นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ์   หัวหน้า 

3. งานอัตรากำลัง    นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ์   หัวหน้า  

4. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   นางสมนึก  แสงอ่อน   หัวหน้า 

5. งานพัฒนาบุคลากร    นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ์   หัวหน้า 

      นางพิมพ์ชนก  สันทัด   ผู้ช่วย 

      นางสาวธนภรณ์   บุญผ่องศิริชัย  ผู้ช่วย 

6. งานกิจการนักเรียน    นางสาวปรานอม  แสงนิล   หัวหน้า 

7. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน  นางสาวปรานอม    แสงนิล               หัวหน้างาน  

                      นางสาวนงลักษณ์   ห้วยหงส์ทอง        ผู้ช่วย 
             นายทิวากร           บุญเวิน              ผู้ช่วย 

             นายพีรพงศ์         พิริยพันธ ์     ผู้ช่วย 
     ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน                   ผู้ช่วย 

8. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน นางสาวนงลักษณ์      ห้วยหงษ์ทอง       หัวหน้างาน 
                 นายทิวากร              บุญเวิน              ผู้ช่วย   
                 นายธีรพงศ์              พิริยพันธ์            ผู้ช่วย     
                 ครูท่ีปรึกษาคณะสีทุกสี                      ผู้ช่วย 
9. งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด  นายทิวากร    บุญเวิน                 หัวหน้างาน      
       นายธีรพงศ์    พิริยพันธ์               ผู้ช่วย 



 
 

       ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน               ผู้ช่วย 
 
10. งานรักษาความปลอดภัย   นางเสาวนีย์ แตงจันทึก  หัวหน้า  

      นายธีรพงศ์    พิริยพันธ์               ผู้ช่วย 
11. งานประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าว  นางเสาวนีย์  แตงจันทึก  หัวหน้า  

      นางสาวธนภรณ์   บุญผ่องศิริชัย  ผู้ช่วย 

12. งานป้องกันอุบัติเหตุและงานจราจร  นายพีรพงศ์   พิริยพันธ์              หัวหน้างาน      
นายทิวากร  บุญเวิน                  ผู้ช่วย 

13. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางสาวหทัยรัตน์        เนียมหอม         หัวหน้างาน   
นางพิมพ์ชนก      สันทัด                    ผู้ช่วย 
นางประภาวัลย์   ชีพทรงสุข                ผู้ช่วย 
ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน                     ผู้ช่วย 

14. งานสถานศึกษาสีขาว   นางสาวธิติมา  แท่นเครือ                 หัวหน้างาน      
       นายธีรพงศ์    พิริยพันธ์                   ผู้ช่วย 
       นางประภาวัลย์  ชีพทรงสุข               ผู้ช่วย 
       ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน                     ผู้ช่วย 
15. งานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย  นางสมนึก  แสงอ่อน   หัวหน้า 

      นางสาวปรานอม    แสงนิล               หัวหน้างาน 
      นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ์   ผู้ช่วย 

นางพิมพ์ชนก      สันทัด                    ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 



 
 

การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับงาน เข้ามาปฏิบัติงานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ความสามารถท่ีตรง

กับงานท่ีมอบหมาย ท้ังนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามความ

มุ่งหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นนกลุ่มงานสำคัญท่ีจะทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามภาระ

งานต่างๆของโรงเรียน 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน  เพี่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตัว  

อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

พัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ

ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ

มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

ความหมายและความสำคัญของงานบุคลากร 



 
 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน 

เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ท้ังนี้ 

เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 

งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่ง ท่ีจะทำให้โรงเรียน ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เพราะงานบุคลากร

เป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

   ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรียนกำหนดไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

      1. การแสวงหาบุคลกร 

      2. การบำรุงรักษาบุคลกร 

      3. การพัฒนาบุคลกร 

      4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 

      ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 

      1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ท่ีเหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง กระบวนการรับ

สมัคร และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ในด้าน

การรับสมัคร หรือบรรจุแต่งต้ังบุคลากร อำนาจเหล่านี้ มักจะเป็นอำนาจในระดับสูง เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 

หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนท่ี

มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ท่ัวไป คือ 

         1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ช่ือเสียง สนใจในงาน

บริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 

         1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถท่ัวไป และ

ความสามารถเฉพาะ 

      2. การบำรุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ บุคลากรในโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพในการทำงานส่ิงจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น 

         2.1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าควรให้

ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา 



 
 

         2.2 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการทำงาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การทำงาน 

         2.3 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ี การงาน 

         2.4 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ 

      3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทำงานในหน้าท่ีด้วย ความขยันหมั่นเพียร มี

พลังใจในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะทำ ได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การ

อบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

      4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าที่การงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร การให้บุคลากร

พ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือการลดจำนวน

บุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตุปกติ เช่น การเกษียณอายุไม่ใคร่มีปัญหา 

แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออกเพราะผิดวินัย การลดจำนวนบุคลกร 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนิน งานในโรงเรียน

ให้น้อยท่ีสุด 

    สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้ให้ ความหมาย ขอบข่ายและหน้าท่ี

ของบุคลากรไว้ดังนี้ 

ขอบข่ายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลัก 4 ประการ คือ 

   1. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

   2. การพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร 

   3. การรักษาระเบียบวินัย 

   4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

บทบาทหน้าท่ีโดยท่ัวไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 

   1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 

   2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน 

   3. กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 



 
 

   4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 

   5. ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตามจุดประสงค์ของ

โรงเรียน 

   6. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 

   8. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 

   9. ดำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน 

   10. ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

 

ภารกิจงานบุคลากร 

1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

      2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

      3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี                             

      4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

   1.2 การกำหนดตำแหน่ง 

   แนวทางการปฏิบัติ 



 
 

      1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ

นำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี                            

1.3 การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอ

กำหนดตำแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี                            

      2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

      3) ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนด

ตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.  พิจารณา

อนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

   2.1 ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามมาตรา53 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

   2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนด                    



 
 

      2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถ

ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

สถานศึกษากำหนด 

   2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง 

   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีท่ีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อำนวยการ

สถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา แต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการ  ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แต่งต้ัง

ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รักษาการในตำแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

   3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

         (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน 

ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน 

         (3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 



 
 

   3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

      1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

         (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

         (3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี

ส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

      กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

         (4) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานกำหนด 

กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดำเนินการ จ้าง

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 

   แนวทางการปฏิบัติ 



 
 

      ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      ดำเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

3.6 งานทะเบียนประวัติ 

      1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 

      แนวทางการปฏิบัติ 

         (1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 

         (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ         

         (3) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 

   3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

      2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

      3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา

ภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   3.8 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

      2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 



 
 

      3) นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 

      4) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา 

   3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนญุาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ

พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ 

ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 

4. วินัยและการรักษาวินัย 

   4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม

โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทำผิด

วินัยไม่ร้ายแรง 

      2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทำผิดวินัย หรือส่ัง

ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่

ร้ายแรง 

      3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 

 

 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



 
 

      2) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ 

      3) ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 

      4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   4.3 การอุทธรณ์ 

   1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 

   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.

ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

   4.4 การร้องทุกข์ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่

วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำ

ของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.

แล้วแต่กรณี 

   4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย 

   แนวทางการปฏิบัติ 

   1) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 



 
 

   2) ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาเจต

คติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5. งานออกจากราชการ 

   5.1 การลาออกจากราชการ 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาอื่น 

      2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

   แนวทางการปฏิบัติ 

      1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้ารับการพัฒนา

อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด 

      2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด

ตำแหน่ง 

      3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 

      4) รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

 

 

 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 
 

 

แบบคำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GCdJRQHFjQcszra4ulkqOuxO9Zf_jg0V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G8mC_52y0KX-

b1vG019qMI4w1h850Axd 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GCdJRQHFjQcszra4ulkqOuxO9Zf_jg0V
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G8mC_52y0KX-b1vG019qMI4w1h850Axd
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G8mC_52y0KX-b1vG019qMI4w1h850Axd


 
 

 

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GDwjElvpRodbDx3fWu7Btr2cq0Hz_vbz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GNe0PG674c14EPn0qLhP5eD1wWfU9n66 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GDwjElvpRodbDx3fWu7Btr2cq0Hz_vbz
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GNe0PG674c14EPn0qLhP5eD1wWfU9n66


 
 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G38mRFtIP7zFhuN8O_jFZ_dxhg3BxwLX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G38mRFtIP7zFhuN8O_jFZ_dxhg3BxwLX


 
 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G25hoLq9_SksWWrYrg_0bAS-PzNAu42F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G25hoLq9_SksWWrYrg_0bAS-PzNAu42F


 
 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GHFfVyueQhXSTIrImrgno0JD1l05ZIgr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GHFfVyueQhXSTIrImrgno0JD1l05ZIgr


 
 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GI2eJ_kwXXVUYH_aN6soPvttYS8r6jYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GI2eJ_kwXXVUYH_aN6soPvttYS8r6jYA


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

http://web.sesao8.go.th/sesao_backup/images/stories/Downloads/Personal/person070760.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.sesao8.go.th/sesao_backup/images/stories/Downloads/Personal/person070760.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


