
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คู่มือปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โรงเรียนบ้านหนองคลอง ตำบลป่ามะนาว  
 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 



 
 

คำนำ 
 คู่มือปฎิบัติงานการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านหนองคลอง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาการกระจายอำนาจสู่
สถานศึกษาของ สพฐ. กลุ่มงานบริหารบุคคลได้จัดงานให้ครอบคลุมกับภาระงานที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียนในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ ่งหวังภาระงานที ่ปฏิบัติจะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลคู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่าย ตามกรอบงานที่บรรจุไว้ใน
โครงสร้างการบริหารงานวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานและคณะทำงานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ  
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและขอขอบคุณคณะทำงานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่นอุทิศทุ่มเทอย่างดียิ่ง  

 

          ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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1 
 

 

 ข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียน 

ชื่อและท่ีตั้ง  
 โรงเรียนบ้านบ้านหนองคลอง ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
40270 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 5.8 ตารางวา โทรศัพท ์:: 063-3989395  e-mail :: nongklong10145@gmail.com  
website :: http://bnongk.kkzone1.go.th/ 
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง อยู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ 9 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ประวัติความเป็นมา  
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2476 ที่บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลป่า
มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดย นายขุน มูลจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก ร่วมกับชาวบ้านหนองคลอง
จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนมาก่อน ต่อมาคณะครูพร้อมชาวบ้านได้สร้างอาคารหลังใหม่เป็นเอกเทศเป็น
อาคารเรียนชั่ว คราว บนที่ดินของ นายสมพงษ์ ธัญญลักษณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนปัจจุบัน 
       วันที่ 9 มิถุนายน 2480 อาคารเรียนเสร็จ และได้ย้ายมาอยู่ ปี พ.ศ.2481 วันที่ 22 พฤษภาคม 2494 คณะครู
และชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารถาวร สิ้นค่าก่อสร้าง 26,229.40 บาท ปี พ.ศ.2496 ได้
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารแบบ ป.1ก และมีนักเรียนมาเรียนร่วม 3 
หมู่บ้านคือ บ้านหนองคลองใหญ่ บ้านหนองคลองน้อย บ้านกระเดื่อง บ้านโนนตุ่น และบ้านหนองขาม ปี พ.ศ. 
2515 คณะครูและชาวบ้าน ได้ร่วมสร้างอาคารเรียนตาแบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และเปิดสอน
ถึงชั้นประถมปลาย ( ป.5 - ป.7 ) ปี พ.ศ.2520 ทางราชการได้สร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน ครึ่งปูน
ครึ่งไม้ งบประมาณ 300,000 บาท และได้สร้างบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท   ปี พ.ศ.
2524 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ให้  งบประมาณ 120,000 บาท   ปี พ.ศ. 2525 
ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมห้องเรียนชั ้นล่างอาคาร ป.1 ฉ ปี พ.ศ.2528 ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/26 งบประมาณ 800,000 บาท ปี พ.ศ.2544 ชาวบ้านหนองคลองใหญ่ 
บ้านหนองคลองน้อยและผู ้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/26 ชั ้นล่าง จำนวน 4 
ห้องเรียน 
สภาพปัจจุบัน  
      โรงเรียนบ้านหนองคลอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบล ป่ามะนาว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
40270 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 5.8 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2476 
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีข้าราชการครู 
9 คน  พนักงานราชการ 1 คน   ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  
     หมู่บ้านในเขตบริการมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองคลองใหญ่ , หมู่ที่ 8 บ้านหนองคลองน้อย  
ตำบลป่ามะนาว เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ตามลำดับ ฐานะปานกลาง
ไปจนถึงยากจน การคมนาคม อยู่ในเกณฑ์ดี แต่น้ำประปาหมู่บ้านยังไม่สะดวกที่ควร มีถนนลาดยาง เส้นทาง รพช.
สายหัวบึง-ป่าส่าน อยู่ห่างจากอำเภอบ้านฝาง 12 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 35 กิโลเมตร 
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วิสัยทัศน์ (vision) 
      “โรงเรียนบ้านหนองคลองมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักประชาธิปไตย 
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี 
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้ 
๑. เงื่อนไขความรู ้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
พันธกิจ (Mission)  
      1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีมาตรฐานเสมอกัน 
      2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติแบบ Active learning และใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย 
      3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะชีวิตด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม 12 
ประการ  ห่างไกลยาเสพติด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. ส่งเสริมการใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ (Goals)  
     1. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่  
แข็งแรงสมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงความสามารถ ตามศักยภาพของผู้เรียน  
     3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
     4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
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     5. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
     6. โรงเรียนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน 
 

แผนผังโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ถนน 

ลานเศรษฐกจิพอเพียง 

หอ้งสมดุ 

หอ้งน า้ 

สนามเดก็เล่น 

โรงอาหาร 

อาคารอนบุาล
 

สหกรณ ์

โรงเรียน 

สนามเปตอง ป.2 

ป.3 

ป.5 

ป.4 

หอประชมุสงัวร พานิล
 

หอ้งวิทย ์

หอ้งจรยิธรรม 

หอ้งคอม 

ป.6 

หอ้งพกัครู 

หอ้งประชมุ 

ป.1 

หอ้งพยาบาล 
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แผนผงัการบรหิารกลุม่งานบรหิารงานบคุคล 
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ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านหนองคลอง เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพ่ีอดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล

สำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
5. เพ่ือเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ความหมายและความสำคัญของงานบุคลากร  
การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ 

เหมาะสมกับงาน เข้ามาทำงานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 
งานบุคลากร เป็นงานสำคัญงานหนึ่ง ที่จะทำให้โรงเรียน ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เพราะงานบุคลากร
เป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
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ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรียนกำหนดไว้ 4 ประการ ดังนี้  
1. การแสวงหาบุคลกร  
2. การบำรุงรักษาบุคลกร  
3. การพัฒนาบุคลกร  
4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน  

 ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ที่เหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง กระบวนการ
รับสมัคร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ใน
ด้านการรับสมัคร หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อำนาจเหล่านี้ มักจะเป็นอำนาจในระดับสูง เช่น ระดับผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ทั่วไป คือ  
     1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ชื่อเสียง สนใจใน
งานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน  
     1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถทั่วไป และ
ความสามารถเฉพาะ  

2. การบำรุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ บุคลากรในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพในการทำงานสิ่งจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น  

    2.1 สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณาอย่างรอบคอบ ว่า
ควรให้ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา  

    2.2 สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทำงาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การทำงาน  
    2.3 สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน  
    2.4 สิ่งจูงใจที่เป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ  
3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทำงานในหน้าที่ด้วย ความขยันหมั่นเพียร มี

พลังใจในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะทำ ได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การอบรม 
การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  

4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าที่การงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร การให้
บุคลากรพ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก เกษียณอายุ หรือการ
ลดจำนวนบุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วยสาเหตุปกติ เช่น การเกษียณอายุไม่
ใคร่มีปัญหา แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน การให้ออกเพราะผิดวินัย การลด
จำนวนบุคลกร ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนิน 
งานในโรงเรียนให้น้อยที่สุด 
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สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้ให้ ความหมาย ขอบข่ายและ
หน้าที่ของบุคลากรไว้ดังนี้  

ขอบข่ายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบด้วยภาระงานหลัก 4 ประการ คือ  
  1. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน  
  2. การพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร  
  3. การรักษาระเบียบวินัย  
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
บทบาทหน้าที่โดยทั่วไปของงานบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 
1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ  
2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
3. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน  
4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร  
5. ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตาม 
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
1. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  
3. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร  
4. ดำเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน  
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 
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ภารกิจงานบุคลากร 
1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  
 1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน  
 แนวทางการปฏิบัติ  
 1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
 2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
 3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  

 1.2 การกำหนดตำแหน่ง  
 แนวทางการปฏิบัติ  
 1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
นำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 

 1.3 การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  
แนวทางการปฏิบัติ  
 1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอ
กำหนดตำแหน่งเพ่ิมจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 2) ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
 3) ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนด
ตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา
อนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  
 

 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 2.1 ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามมาตรา53  
 แนวทางการปฏิบัติ  
 1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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 2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  
 แนวทางการปฏิบัติ  
 1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด  
 2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถ
ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษา
กำหนด  
 2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง  
 แนวทางการปฏิบัติ  
 กรณีท่ีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้ง
ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
 กรณีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารักษาการในตำแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 3. 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1) การ
พัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติ (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้
ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (2) แจ้งภาระงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชพี เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน (3) ดำเนินการติดตาม 
ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
   3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  
 แนวทางการปฏิบัติ  
      (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
     (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล
งาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน  
     (3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 



10 
 

   3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  
  แนวทางการปฏิบัติ  
  (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
  (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  (3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
  (4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
  3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  
  แนวทางการปฏิบัติ  
  กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด 
  กรณีการเพ่ิมค้าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ดำเนินการ จ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 
 

  3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
  แนวทางการปฏิบัติ  
 ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  
  3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน  
  แนวทางการปฏิบัติ  
 ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  
  3.6 งานทะเบียนประวัติ  
 1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
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แนวทางการปฏิบัติ  
 (1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ  
 (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่ 1 ฉบับ  
 (3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ  
 3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด  
 3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา
ภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 3.8 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  
 3) นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้  
 4) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา  
 3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งาน
ขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ 
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง  
 

 4. วินัยและการรักษาวินัย  
 4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทำผิด
วินัยไม่ร้ายแรง  
 2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทำผิดวินัย หรือสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
 3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  
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 1) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 2) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่พิจารณาลงโทษ  
 3) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่  
 4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  

 4.3 การอุทธรณ์  
 1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ  
 กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
 4.4 การร้องทุกข์ 
แนวทางการปฏิบัติ  
 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง  
 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่หรือ 
ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี  
 4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 2) ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5. งานออกจากราชการ  
 5.1 การลาออกจากราชการ  
แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน  
 2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด  
 2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  
 3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  
 4) รายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล. ค้นคว้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2564.  
https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2019/06/5 
  
 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์. การบริหารงานโรงเรียน. ค้นคว้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2564. 
http://kosumkws.ac.th/datashow_60022 
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