
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อดุรธานี 

.............................................................................. 
                  การบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานีเป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่ง
ส่งเสริมใหโ้รงเรียนสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพี่อด าเนินการดา้นการ
บริหารงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติมีความมัน่คงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
วตัถุประสงค์ 
    1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติัภารกิจท่ีรับผดิชอบให้ 
เกิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

3. เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเตม็ตามศกัยภาพโดยยดึมัน่ใน ระเบียบ
วนิยัจรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 

4. เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู 
เกียรติ มีความมัน่คงและความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็น 
ส าคญั 

5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบติังาน การควบคุม ก ากบัดูแลเก่ียวกบัฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ความหมายและความส าคัญของงานบุคลากร 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเก่ียวกบับุคคล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมกบังาน เขา้มาท างานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และพฒันาใหมี้
ความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี เพื่อใหห้น่วยงานสามารถท าภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม
ความมุ่งหมาย งานบุคลากร เป็นงานส าคญังานหน่ึง ท่ีจะท าใหโ้รงเรียน ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นก าลงัส าคญัในการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุ เป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพได ้
ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรียนก าหนดไว้ 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การสรรหาบุคลากร 
2. การบ ารุงรักษาบุคลากร 
3. การพฒันาบุคลากร 
4. การใหบุ้คลากรพน้จากต าแหน่ง 



ขอบเขตเหล่าน้ีอธิบายโดยสังเขป ดงัน้ี 
1. การสรรหาบุคลากร หมายถึง วธีิการใหไ้ดบุ้คคล ท่ีเหมาะสมกบังาน โดยปกติ หมายถึง 

กระบวนการรับสมคัร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย 
ครูใหญ่มีบทบาทนอ้ยมาก ในดา้นการรับสมคัร หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อ านาจเหล่าน้ี มกัจะเป็น 
อ านาจในระดบัสูง เช่น ระดบัผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือระดบักรม เจา้สังกดั ครูใหญ่ไม่มีโอกาส 
พิจารณาคดัเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีโอกาสในการคดัเลือกบุคลากร 
ควรมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก หลกัเกณฑโ์ดย ทัว่ไป คือ 
   1.1 ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ 
ช่ือเสียง สนใจในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 

1.2 ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คือ 
ความสามารถทัว่ไป และความสามารถเฉพาะ 

2. การบ ารุงรักษาบุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนมีหนา้ท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ 
บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการท างานส่ิงจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น 

2.1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ เช่น เงิน รางวลั ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุน้ีผูบ้ริหารตอ้ง พิจารณา 
อยา่งรอบคอบ วา่ควรใหล้กัษณะใด เม่ือไร และใชห้ลกัอะไรในการพิจารณา 

2.2 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการท างาน เช่น สวสัดิการครู บรรยากาศการท างาน 
2.3 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึงการใหโ้อกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 
2.4 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นการพฒันาวชิาชีพ เช่น การเปิดโอกาสใหไ้ปดูงาน การอบรม 

ศึกษาต่อ 
3. การพฒันาบุคลากร คือ การกระตุน้ใหบุ้คลากรในโรงเรียนท างานในหนา้ท่ีดว้ย ความ 

ขยนัหมัน่เพียร มีพลงัใจในการท างาน การพฒันาบุคลากรทางดา้นการสอน อาจจะท า ไดโ้ดยการส่งเสริม
การลาศึกษาต่อ การอบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวจิยั การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

4. การใหบุ้คลากรพน้จากหนา้ท่ีการงาน เป็นกระบวนการสุดทา้ยของการบริหาร บุคลากร 
การใหบุ้คลากรพน้จากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การยา้ย หรือโอน การใหอ้อก เกษียณอาย ุ
หรือการลดจ านวนบุคลกรใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน เป็นตน้ การใหพ้น้จากงานดว้ยสาเหตุปกติ เช่น การ 
เกษียณอายไุม่ใคร่มีปัญหา แต่การใหบุ้คลากรพน้ จากงานดว้ยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออก
เพราะผดิวินยั การลดจ านวนบุคลกร ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ และตดัสินใจโดยให้ 
กระทบกระเทือนต่อการด าเนิน งานในโรงเรียนให้นอ้ยท่ีสุด สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ไดใ้ห ้ความหมาย ขอบข่ายและหนา้ท่ีของบุคลากรไว ้ดงัน้ี 
ขอบข่ายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลกั 4 ประการ คือ 

1. การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน 
2. การพฒันาและธ ารงรักษาบุคลากร 



3. การรักษาระเบียบวินยั 
4. การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

บทบาทหน้าที่โดยทัว่ไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 
1. จดัโครงสร้าง การบริหารบุคลากรใหเ้ป็นระบบ 
2. ปฐมนิเทศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบการปฏิบติังานในโรงเรียน 
3. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคนใหช้ดัเจน 
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
5. ควบคุม ก ากบั ติดตามและนิเทศบุคลากรใหป้ฏิบติังานเตม็ความสามารถและ เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
จุดประสงค์ของโรงเรียน 

1. ส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพฒันาทุกรูปแบบ 
3. ดูแลและด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการของบุคลากร 
4. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลกัษณะของงาน 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัการเขา้รับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

ภารกจิงานบุคลากร 
1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

1.1 การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน แนวทางการปฏิบัติ 
1) วเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ

สถานศึกษา 
2) จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท่ี์ ก.ศ.จ.ก าหนด 
3) น าเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านกังานเขตพื้นท่ี 
4) น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

1.2 การก าหนดต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ 
1) สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาเพื่อน าเสนอ ต่อส านกังานเขตพื้นท่ี 
1.3 การขอเลือ่นต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวทิยฐานะข้าราชการครู แนวทางการ 

ปฏิบัติ 
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข 



ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ี 

2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวทิยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวทิยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านกังาน
เขตพื้นท่ี เพื่อน าเสนอพิจารณาอนุมติัและเสนอผูมี้อ านาจแต่งตั้ง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2.1 ด าเนินการสรรหาเพือ่บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าทีข่องผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แนวทางการปฏิบัติ 
1) การสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ

พิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ใหด้ าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 
2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว แนวทางการปฏิบัติ 

1) กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชง้บประมาณใหด้ าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2) กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากขอ้ 1) 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาได ้
โดยใชเ้งินรายไดข้องสถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาได ้โดยใชเ้งิน
รายไดข้องสถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถา้มีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคนใหผู้อ้  านวยการ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน 
ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ ใหส้ถานศึกษาเสนอขา้ราชการท่ีเหมาะสม ใหผู้อ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน (มาตรา 
54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                            กรณีต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดวา่งลงหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้ใหผู้มี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 



  3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติ 
(1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหา และบรรจุ 

แต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(2) แจง้ภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 

เกณฑก์ารประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการ 
มอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน 

(3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจดัใหมี้การพฒันาตามความเหมาะสมและ 
ต่อเน่ือง 

3.2 การเลือ่นข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) การเลือ่นขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณพีเิศษ แนวทางการปฏิบัติ 
(1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการ 

เล่ือนขั้นเงินเดือน 
(3) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา กรณีสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ตอ้งช้ีแจงเหตุใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบ กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้
รายงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

(4) รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงในทะเบียนประวติัต่อไป 

3.3 การเพิม่ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งินงบประมาณให้ด าเนินการ ตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดกรณีการเพิ่มคา้จา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการ จา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาได ้โดยใชเ้งินรายได้
ของสถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.4 การด าเนินการเกีย่วกบับัญชีถือจ่ายเงินเดือน แนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการตามท่ี 
กระทรวงการคลงัก าหนด 

3.5 เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอื่น แนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงั 



ก าหนด 
3.6 งานทะเบียนประวตัิ 
1) การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 

ลูกจา้ง 
แนวทางการปฏิบัติ 

(1) สถานศึกษาจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 
ฉบบั 

(2) สถานศึกษาเก็บไว ้1 ฉบบั ส่งไปเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานเขตพื้นท่ี 1 ฉบบั 
(3) เปล่ียนแปลง บนัทึกขอ้มูล ลงในทะเบียนประวติั 
3.7 งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ แนวทางการปฏิบัติ 
1) ตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา 

แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
3) จดัทะเบียนผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวทางการปฏิบัติ 
1) ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 
3) น าเสนอผูมี้อ านาจลงนามในบตัรประจ าตวั โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั โดยคุม 

ทะเบียนประวติัไว ้
4) ส่งคืนบตัรประจ าตวัถึงสถานศึกษา 
3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา 

อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลงิศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกยีรติและให้ได้รับเงินวทิยพฒัน์ 
และการจัดสวสัดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวธีิการที่เกีย่วข้อง 

4. วนัิยและการรักษาวนัิย 
4.1 กรณคีวามผดิวนัิยไม่ร้ายแรง แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนใหไ้ดค้วามจริง 
และความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีกรณีอนัมีมูล ท่ีควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษากระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 

2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งยติุเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่ไม่ได ้
กระท าผดิวนิยั หรือสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวน
แลว้ 



พบวา่มีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
3) รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไม่ร้ายแรงไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.2 กรณคีวามผดิวนัิยร้ายแรง แนวทางการปฏิบัติ 
1) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมีมูลวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

2) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ 

3) ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 

4) รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.3 การอุทธรณ์ 
1) การอุทธรณ์กรณคีวามผดิวนัิย แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวนิยัท่ีไม่ร้ายแรง ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายืน่เร่ืองขอ 
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด กรณีการอุทธรณ์ความผดิวนิยัร้ายแรง ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายืน่เร่ืองขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

4.4 การร้องทุกข์ แนวทางการปฏิบัติ 
กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหอ้อกจากราชการให้ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งกรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือ
มีความคบัขอ้งใจเน่ืองจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั ให้
ร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณี 
   4.5 การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนัิย แนวทางการปฏิบัติ 

1) ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2) ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวญัและก าลงัใจการจูงใจ ฯลฯ ในอนัท่ีจะ 

เสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
5. งานออกจากราชการ 
5.1 การลาออกจากราชการ แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วย ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.2 การให้ออกจากราชการ กรณไีม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการหรือไม่ผ่านการเตรียม 



ความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มต ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด แนวทางการปฏิบัติ 
1) ด าเนินการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือ 

เขา้รับการพฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีก าหนดไวใ้น 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
3) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้ท่ี้ไม่ผา่นการประเมินการทดลองปฏิบติัราชการหรือ

เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 
4) รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

 

                                                                                       กลุ่มบริหารงานบุคคล 


