พันธกิจ / ภาระหน้าที่ / กลุม่ บริหารงานบุคคล
โรงเรียนสหราษฎร์รงั สฤษดิ์
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อ
ตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่มีความ
รับผิดชอบให้เกิดผล สาเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
๑. การวางแผนอัตรากาลังคนการกาหนดตาแหน่ง
๑.๑ การวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลังคน
๑.๑.๑ วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา
๑.๑.๒ จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๒ การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
๑.๒.๑ สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอกาหนด
ตาแหน่ง
๑.๒.๒ ประเมินเพื่อขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอกาหนด

ตาแหน่ง
๑.๒.๓ ส่งคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง /ขอเลื่อนวิทยฐานะ /ขอกาหนดตาแหน่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
๑.๒.๔ งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้
๒.๑ การดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อกาหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
๒.๒ การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๒.๒.๑ กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดหรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๒.๒.๒ กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว สถานศึกษาสามารถดาเนินการ
จ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
๒.๓ การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๓.๑ เสนอคาร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติต่อไป
๒.๓.๒ กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
จัดทาทะเบียนประวัติต่อไป
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
๓.๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๑.๑ การเลื่อนเงินเดือน ปกติ และกรณีพิเศษ
๓.๑.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ๓.๑.๑.๒
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือน
ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้อง
ชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ
๓.๑.๑.๓ รายงาน การสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อดาเนินการต่อไป
๓.๒ งานทะเบียนประวัติ
๓.๒.๑ สถานศึกษารวบรวมสาเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียน
ประวัติ
๓.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓.๓.๑ ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓.๓.๒ ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔. วินัยและการรักษาวินัย
๔.๑ ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
๕. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและงานสวัสดิการ
๕.๑ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูในทุกด้าน
๕.๒ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาส
ต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. งานพัฒนาบุคลากร
๖.๑ ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม การศึกษาต่อการศึกษาดูงาน
ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาและการจัดทาสถิตข้อมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร

ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1. กลุม่ บริหารงานบุคคล
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.2 วางแผนการทางานในการจัดทางบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานสารบรรณงานการเงิน
ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดาเนินการ พร้อมทั้งแก้ไขเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพโรงเรียน
1.5 ปฏิบัติตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล
2.1 ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.2 ร่วมกากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.3 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู
2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1 ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ
3.2 จัดสานักงานให้เป็นศูนย์บริหารงานบุคคลบริการครู
3.3 ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.4 จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ
3.5 ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.6 ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.7 ให้คาปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
3.9 ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ /เพื่อขออนุมัติแผนประจาปี
3.10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. งานธุรการ
4.1 รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
4.2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ

4.3 การส่งหนังสือราชการตามกาหนด
4.4 การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บและ
ทาลายหนังสือและสรุปข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือราชการในแต่ละปี
4.5 ให้บริการและอานวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน
4.6 จัดทาระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม
4.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. งานบุคลากร
5.1 ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน
5.2 จัดทาสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
5.3 จัดทาการขอเครื่องราชของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
5.4 ให้บริการและอานวยความสะดวกภายในงานบุคลากร
5.5 รับผิดชอบการเงินภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
5.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดขอบงาน ดังนี้
หน้าทีท่ วั่ ไป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคลติดตามดูแล
การบริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ทาหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้ง ดูแลความประพฤติของบุคลากรใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลให้อยู่ใน กรอบอันดีงาม
ความรับผิดชอบงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. ที่ปรึกษาของคณะครูกลุ่ม บริหารงานบุคคล
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่อแต่งตั้ง
5. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน
6. ควบคุมการจัดทาสถิติข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล
7. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
8. วางแผน / งาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี
9. กาหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
10. นิเทศงานแก้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
11. ควบคุม ดูแล ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริการบุคคล พร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก้ผู้อานวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนากลุ่ม
บริหารงานบุคคล
12. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนไปติดต่อราชการภายนอก
โรงเรียนไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
13. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทาเอกสารเผยแพร่การแบ่งสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดทา
คู่มือหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
14.ดาเนินการตามนโยบายที่ประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา
15.ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
16. รับผิดชอบกากับติดตามงานสานักงานบริหารงานบุคคล
17.รับผิดชอบกากับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
18. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. รองผูช้ ว่ ยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาระหน้าที่และความรับผิดขอบ ดังนี้
1. เป็นหัวหน้างานบุคลากร/งานธุรการ
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ควบคุม ดูแล ติดตามงานดังนี้
3.1 เขียนแผนงาน /โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปี
a. รับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติราชการครู / ลูกจ้างประจา /ลูกจ้างชั่วคราว

b. จัดทาสถิติ การลาของข้าราชการครู / ลูกจ้างประจา /ลูกจ้างชั่วคราว
c. ทาทะเบียนประวัติครู – ลูกจ้างประจา
d. รับผิดชอบการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การออกจากราชการ
e. รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนว ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือ การโต้ตอบหนังสือ
ราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษารวมถึงการจัดเก็บเอกสารและทาลายหนังสือ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการกลุม่ บริหารงานบุคคล ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง
งาน
2. พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่างๆ ในกลุ่ม บริหารงานบุคคลที่ขอจัดทา
3. ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ขอบ ดังนี้
1. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ
2. ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย เพื่อให้เจ้าชองโครงการ / กิจกรรมนาผลไปพัฒนา ต่อไป
3. เป็นผู้ดาเนินโครงการอบรมเซิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู
4. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
ส่งเสริมการเปลี่ยนตาแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. งานทะเบียนประวัตแิ ละการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น ปัจจุบัน
งานทะเบียนประวัติ
1.1 การจัดทาและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.1.1 โรงเรียนจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
2 ฉบับ

1.1.2 โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
1 ฉบับ
1.1.3 เปลี่ยนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ
1.2 การแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตามแนว
ทางการปฏิบัติ
1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประสงค์จะข้อแก้วัน เดือน
ปีเกิด ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา
1.2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง
1.2.3 นาเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.
1.2.4 ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ
1.2.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบัน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.2 ดาเนิน การในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที'กฎหมาย
กาหนด
2.3 จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเรื่องราชการอิสริยาภรณ์
2.4 จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. การทาบัตรข้าราชการ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้ชม มีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
3.3 นาเสนอผู้มีอานาจลงนามในบัตรประจาตัว โดยผ่านผู้บัง คับบัญชาตามลาดับ โดยคุม
ทะเบียนประวัติไว้
3.4 ส่งคืนบัตรประจาตัวถึงสถานศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. งานประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดขอบ ดังนี้
1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณา
ความ ดีความชอบชองข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
4. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ชองบุคลากรที่ใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ
6. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. งานวางแผนจัดสรรอัตรากาลังภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจชอง
โรงเรียน
1.1.2 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาชองโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบชองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด
1.1.3 นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษา
1.1.4 นาแผนอัตรากาลังชองโรงเรียนสู่การปฏิบัติ
1.2 การกาหนดตาแหน่ง ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.2.1 สถานศึกษาจัดทาภาระงาน สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.2.2 นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ชองโรงเรียน เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
1.3 การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูตามแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไชตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ชองสถานศึกษาไปยัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.3.2 ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไชตาแหน่ง/ขอกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.
กาหนดส่งคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาเพื่อ
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา
อนุมัติและเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
2. หน้าที่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.1 ดาเนินการสรราเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา กรณีที่ได้รับมอบอานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
2.1.1 การสอบแช่งชัน การสอบคัดเลือกและการดัดเลือกในกรณีจาเป็นหรือมีเหตุ พิเศษใน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครุ และบุคลากรทางการศึกษา อื่นในสถานศึกษา ให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.1.2 การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ชานาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
1. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิง, ต่อการเรียนการสอน ชอง
สถานศึกษา ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาและขอ อนุมัติต่อ ก.ค.ศ.
2. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งใน ตาแหน่งวิทย
ฐานะและให้ได้รับเงินเดือน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2 การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ ๒.๒.๑ กรณี
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
2.2.2 กรณี ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว กรณีอื่น นอกเหนือจากข้อ ๓.๑
สถานศึกษา สามารถดาเนินการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวชอง
สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ชองสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สถานศึกษากาหนด
2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา หรือเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. เสนอคาร้องขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการน่าเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี
2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับบ้ายมาจาก สถานศึกษาอื่น
ในเขตพื้นที่การศึกษาหรือ เขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา
3. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
เพื่อจัดทะเบียนประวัติต่อไป
2.3.2 การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่น ตามแนวทาง การ

ปฏิบัติ (ม.๔๘) ดังนี้
1. เสนอคาร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
2. บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด
3. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ออกจากราชการเพื่อรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ม.67) ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่ง บรรจุ
และแต่งตั้ง
3.2 กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66)
ให้ยื่นเรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน 180 วัน นับแต่พื้นจากการรับราชการทหารให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
3.3 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ม.๖๗) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
เขตพื้นที่การ ศึกษา ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะรับ
ราชการ เสนอเงื่อนไขไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค. ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รักบา
รออนุมัติแล้วให้ผู้มีอานาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตาแหน่ง ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ในกรณีที,ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
รอง ผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ล้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลาย
คน ให้ผู้อานวย การสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคน
ใด คนหนึ่งรักษาราชการแทน ล้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สถาน ศึกษาเสนอข้าราชการที่ มีความ
เหมาะสมให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา คน
ใดคนหนึ่งเป็น ผู้รักษาราชการแทน (ม.๕๔ แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ)
4.2 กรณีตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดารง
ตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่ง
ให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการในตาแหน่ง (มาตรา 58 แห่ง

กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลการทาง การศึกษา)
5. นาเสนอแผนอัตรากาลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
6. นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ
7. ดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และโรงเรียนกาหนด
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานวางแผนจัดสรรอัตรากาลัง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑.๑.๑ วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของโรงเรียน
๑.๑.๒ จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ก.ค.ศ. กาหนด
๑.๑.๓ นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษา
๑.๑.๔ นาแผนอัตรากาลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ
๑.๒ การกาหนดตาแหน่ง ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑.๒.๑ สถานศึกษาจัดทาภาระงาน สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒.๒ นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
๑.๓ การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูตามแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๓.๑ สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓.๒ ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ก.ค.ศ. กาหนด
i.ส่งคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาเพื่อนาเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง

๒. หน้าที่การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๒.๑ ดาเนินการสรราเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา กรณีที่ได้รับมอบอานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจาเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ในตาแหน่งครูผู้ช่วย ครุและบุคลากรทางการศึกษา อื่นในสถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๑.๒ การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ชานาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
๑. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและขอ
อนุมัติต่อ ก.ค.ศ.
๒. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งใน
ตาแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือน ตามที่ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๒ การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ กรณีลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๒.๒.๒ กรณีลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว กรณีอื่น นอกเหนือจากข้อ ๓.๑สถานศึกษา
สามารถดาเนินการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
๒.๓ การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๓.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา หรือเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑. เสนอคาร้องขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการ
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี
๒. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับย้ายมาจาก
สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรือ เขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๓. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดทะเบียนประวัติต่อไป
๒.๓.๒ การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง
การปฏิบัติ (ม.๕๘) ดังนี้

๑. เสนอคาร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
๒. บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
๓. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีออกจากราชการ (ม.๖๔) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(ม.๖๕) ออกจากราชการเพื่อรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.๖๖) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ม.๖๗) ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๓.๑ กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.๖๕) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน ๔ ปีให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
๓.๒ กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.๖๖)
ให้ยื่นเรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่พื้นจากการรับราชการทหารให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
๓.๓ กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ม.๖๗) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การ ศึกษาให้
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ ที่ต้องการจะรับราชการ เสนอเงื่อนไขไปให้ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ก.ค.ศ.
มอบหมายพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รักการอนุมัติแล้วให้ผู้มีอานาจตามาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
๔. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตาแหน่ง ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ในกรณีที'ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อานวย การสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคนใด คนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้สถาน ศึกษาเสนอข้าราชการที่มี
ความเหมาะสมให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน (ม.๕๔ แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ)
๔.๒ กรณีตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดารง
ตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการในตาแหน่ง (มาตรา ๕๘ แห่งกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา)
๕. นาเสนอแผนอัตรากาลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๖. นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ

๗. ดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกาหนด
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. งานสานักงานและเลขานุการ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. เป็นหัวหน้างานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. ทาหน้าที่เป็นแผนงาน เขียนแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. ศึกษาวิเคราะห์แผนงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๕. ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๖. ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผน
ประจาปี
๗. บันทึก/จัดพิมพ์การประชุมประจาเดือนของบุคลากรโรงเรียน จัดทาวาระการประชุมประจาเดือน
เป็นเลขานุการ การประชุมในกรณีต่างๆ
๘. สารวจ จัดซื้อ จัดหา เก็บและเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ประจาสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล งาน
การเงินของกลุ่ม งานสารสนเทศ ธุรการ พัสดุ-ครุภัณฑ์การเงินและประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารบุคคล
๙. วางแผน จัดทา พัฒนา ห้องสานักงาน ให้มีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถนาเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน
๑๐. ดูแล พัฒนาห้องสานักงาน ให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้
๑๑. ติดต่อประสานงานกับทุกงานในฝ่าย และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๒.จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายบริหารบุคคล ไว้บริการอย่างเพียงพอ
๑๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. งานสารบรรณ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน
๒. ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานให้
เหมาะสม
๓. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน My Office ของโรงเรียน
๔. ลงทะเบียนหนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน
๕. ลงเลขที่หนังสือออก ในระบบ My Office ของโรงเรียน

๖. เสนอหนังสือในระบบ My Office ของโรงเรียน ตามลาดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ
๗. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน
๘. ดาเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งานวินัยและการรักษาวินัย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
ดาเนินการโดยผู้อานวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้
๑.๑ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
๑.๑.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
๑.๑.๒ ผู้อานวยการสถานศึกษา สั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้
กระทาผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือนตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
๑.๑.๓ รายงานการดาเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๒
๑.๒ กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง
๑.๒.๑ ผู้มีอานายสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๑.๒.๒ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ลงโทษ
๑.๒.๓ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา

๑.๒.๔ รายงานการดาเนินงานทางวินัยไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓ การอุทธรณ์
แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์
๑.๓.๑ การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. กาหนด
๑.๓.๒ กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลการทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๑.๔ การร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการร้องทุกข์
๑.๔.๑ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
๑.๔.๒ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับ
ข้องใจ เนื่องมาจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่
กรณี
๒. แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
๒.๑ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
๒.๒ ดาเนินการให้ความรู้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ ฯลฯ
๒.๓ หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุ เพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัยตามควรแก่กรณี
๓. แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ
๓.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูครูผู้ช่วย และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
๓.๒ รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ากว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กาหนด
๔.๑ ดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎของ ก.ค.ศ. กาหนด
๔.๒ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ใน

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๔.๓ ผู้อานวยการสถานศึกษา สั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ
๔.๔ รายงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๕. แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
๕.๑ สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๕.๒ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๓ รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๖.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครู
ผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา (เว้นแต่ได้
กระทาผิดโดยประมาทหรือความ ผิดลหุโทษ)
๖.๒ รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๗. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานอกจากดาเนินการตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถดาเนินการได้ ดังต่อไปนี้
๗.๑ กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่าเสมอ
๗.๑.๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
๗.๑.๒ ถ้าผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
๗.๑.๓ รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗.๒ กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
๗.๑.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัคร
ใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ
๑.๒ รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นการศึกษา
๗.๓ กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมาย

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.๓๐ (๑))
กรณีเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.๓๐ (๑)) กรณีเป็นคนไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.๓๐
(๕)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี(ม.๓๐ (๕) (๗)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.๓๐ (๘)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย(ม.
๓๐ (๙))
๗.๓.๑ สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามคุณสมบัติในมาตรา ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๓.๒ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖.๓ (๑) ออกจากราชการ
๗.๓.๓ รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗.๔ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมในในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.๓๐ (๓))
๗.๔.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป
(มาตรา ๓, (๓))
๗.๔.๒ ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๗.๔.๓ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
๓๐ (๓) ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ
๗.๕ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บอกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสม
๗.๕.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่
เหมาะสม
๗.๕.๒ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้สั่งยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและ
ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
๗.๕.๓ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อรับบาเหน็จ บานาญเหตุทดแทน
๗.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง
๗.๖.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมี
เหตุสงสัยอย่างยิ่งว่า ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้มีการกระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถ้าให้รับราชการต่อไปจะทาให้เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง
๗.๖.๒ ผู้อานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
๗.๖.๓ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน
หรือมัวหมอง กรณีถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
๗.๗ กรณีได้รับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา ถึงที่สุดให้
จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗.๗.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ
ทดแทน เมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้รับโทษจาคุกโดย
คาสั่งของศาลหรือรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗.๗.๒ รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของ
บุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งดาเนินการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. งานพัฒนาบุคลากร
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๒. วางแผนและดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
๓. วางแผน ส่งเสริม จัดทาโครการการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะ

ตาแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและจัดทาสถิติการอบรมพัฒนาของบุคลากร
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ
ตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๒. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดระบบและวางแผนในการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
๔. ประสานงานการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรในโรงเรียน
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๖. วางแผนดาเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น ประเภทสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
๗. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพ
๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญ ในพระราชบัญญัติภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ปีละครั้ง
๙. กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน
๑๐. ประสานสิทธิหน้าที่ของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. งานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรในโรงเรียน
๒. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการสาหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรในโรงเรียน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ
๔. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม
๕. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจในวันครบรอบวันเกิดครู บุคลากรย้ายเข้า- ย้ายออก/เกษียณ /การ
ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง/ สาเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น /ได้รับวิทยฐานะเพิ่ม ดาเนินการสร้างขวัญกาลังใจ
แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. งานการลา ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทาและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๒. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและดาเนินการเกี่ยวกับการบันทึก
เวลาปฏิบัติราชการ
๓. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกวัน และรวบรวม นาเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
๔. สรุปการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
และรายงานผู้บริหาร ในรอบ 1 เดือน
๕. จัดทาแบบฟอร์มการลา
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
๗. รายงานสรุปวันลาประจาปีงบประมาณต่อผู้บริหารและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘. จัดทาทาเนียบบุคลากรของโรงเรียน
๙. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. งานการเลื่อนเงินเดือน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑ การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑.๑.๑ ผู้อานวยการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
๑.๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือน
๑.๑.๓ ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องชี้แจงเหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังกล่าวทราบ
๑.๑.๔ คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือน
๑.๑.๕ ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีไม่สั่งไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องชี้แจงเหตุผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังกล่าวทราบ
๑.๑.๖ กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึง
แก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้รายงานไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนด
๑.๑.๗ รายกงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียน
ประวัติต่อไป
๑.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ตาม
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑.๒.๑ แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด าเนินการขอเห็นชอบไปยัง
คณะรัฐมนตรี
๑.๒.๒ สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ
๑.๒.๓ รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
๑.๓ การเลื่อนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ตามแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้
๑.๓.๑ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย จากโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ
๑.๓.๒ ดาเนินการพิจารณาตามระเบียบ ที่ก.ค.ศ. ก าหนด
๑.๓.๓ สั่งเลื่อนเงินเดือนสาหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๓.๔ รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

