รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานอัตรากําลัง
แนวทางในการปฏิบัติ
1. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของโรงเรียน
2. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. นําเสนอแผนอัตรากําลัง เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
4. นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดคุณภาพ
5. ดําเนินการในการกําหนดตําแหนงและการขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
และวิทยฐานะขาราชการครู
6. ดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวดวยเงินงบประมาณใหดําเนินการตามเกณฑ
ของกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
7. ดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินรายไดสถานศึกษา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกําหนด
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
แนวทางในการปฏิบัติ
1. วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรและกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
2. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคล
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ
แนวทางการปฏิบัติ
(1) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(3) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ
กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป
การลาทุกประเภท
การรลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๑๑ ประเภท
คือ
1. การลาปวย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4. การลากิจสวนตัว
5. การลาพักผอน
6. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย
7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
9. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
10. การลาติดตามคูสมรส
11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)
แนวทางในการปฏิบัติ
1. จัดทําระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
ของบุคลากร
2. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบของขาราชครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตอง
ชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ

5. รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอไป
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

วินัยและการรักษาวินัย
1. กรณีความผิดวินัยไมรายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไมชักชาเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง
2) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย
หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิด
วินัยไมรายแรง
3) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. กรณีความผิดวินัยรายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
2) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาลงโทษ
3) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
4) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การอุทธรณ
1) การอุทธรณกรณีความผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการอุทธรณความผิดวินัยที่ไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ
ตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด

4. การรองทุกข
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน
30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําของผูบังคับบัญชา หรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี
5. การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
1) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา
2) ดําเนินการใหความรู ฝกอบรมการสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนา
เจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
งานออกจากราชการ
5.1การลาออกจากราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
แนวทางการปฏิบัติ
1) ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเขารับการ
พัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.กําหนด
2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
3) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ
4) รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

งานทะเบียนประวัติ

แนวทางในการปฏิบัติ
1. จัดทําแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับกลุมงานมาตรฐานตําแหนงและทะเบียนประวัติบุคลากร
2. ดําเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ บัตรประตัวขาราชการ
3. การจัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ
4. การออกหนังสือ จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการและบัตรลูกจางประจํา
ชั่วคราว

5. จัดทําและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของขาราชการครูและลูกจางประจํา ลูกจาง
6. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ สําหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ
แนวทางในการปฏิบัติ
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
2. สํารวจความตองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากร
3. สงเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียน
4. จัดทําแฟมขอมูลการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียน
งานพัฒนาบุคลากร /งานอบรม/ ศึกษาดูงาน
แนวทางในการปฏิบัติ
1. จัดทําแผนหรือโครงการ พัฒนาบุคลากร
2. วางแผนและดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ดานการจัดปฐมนิเทศ การ
แนะนําบุคลากร การจัดงานตอนรับ – สง บุคลากร
3. วางแผน กํากับ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาบุคลากรดานการอบรม การศึกษาดูงาน การฝกงาน
เฉพาะตําแหนง การศึกษาตอ เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. จัดทําบัญชี ควบคุมและกําหนดอัตรากําลังโรงเรียนใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและ
ปฏิบัติงานหนาที่พิเศษของโรงเรียน

5. จัดวางแผนดานสวัสดิการเพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน
มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ
6. จัดโครงการพัฒนาความกาวหนาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น
สงเสริมการเปลี่ยนตําแหนงสายงานในหนาที่ใหสูงขึ้น
7. วิเคราะหสภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
8. จัดระบบและวางแผนในการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับแบบแผนของทางราชการและโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
9. ประสานงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
10. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการกระทําผิดทางวินัย
11. การดําเนินการความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางชั่วคราว
12. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
การดําเนินงาน
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุมบริหารงานบุคคล
3. จัดทําแผนงาน/โครงการประจําปของกลุมบริหารงานบุคคล
4. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารงานบุคคล
6. จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมบริหารงานบุคคล
7. สรุปผลการดําเนินงานโครงการของกลุมบริหารงานบุคคล รายงาน นําเสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษา
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิทินในการปฏิบัติงาน

