หลักเกณฑการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบานแสงภา เปนภารกิจสำคัญที่มุงสงเสริมใหโรงเรียน
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพี่อดำเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสำคัญ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให
เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ
4. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสำคัญ
5. เพื่อเปนการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับฝายบริหารงานบุคคล
ความหมายและความสำคัญของงานบุคลากรการบริหารบุคลากร เปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อใหไดมาซึ่ง
บุคคลดี มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับงาน เขามาทำงานใหไดผลดีที่สุด โดยหนวยงานสามารถดึงดูด ธำรง
รักษาและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานสามารถท าภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามความมุงหมายงานบุคลากร เปนงานส าคัญงานหนึ่ง ที่จะท าใหโรงเรียน ประสบความส าเร็จ
ในการดำเนินงาน เพราะงานบุคลากรเปนกำลังส าคัญในการบริหารงานดานอื่น ๆ ใหบรรลุ เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพได
ขอบเขตการบริหารบุคลากรในโรงเรียนกำหนดไว 4 ประการ ดังนี้
1. การแสวงหาบุคลกร
2. การบำรุงรักษาบุคลกร
3. การพัฒนาบุคลกร
4. การใหบุคลากรพนจากงาน
ขอบเขตเหลานี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้
1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการใหไดบุคคล ที่เหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง
กระบวนการรับสมัคร และบรรจุแตงตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย

ผูอำนวยการโรงเรียนมีบทบาทนอยมาก ในดานการรับสมัคร หรือบรรจุแตงตั้งบุคลากร อำนาจเหลานี้มักจะเปน
อำนาจในระดับสูง เชน ระดับผูวาราชการจังหวัด หรือระดับกรม เจาสังกัด ครูใหญไมมีโอกาส
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเทาที่ควร อยางไรก็ตาม ผูบริหารโรงเรียนที่มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร
ควรมีหลักเกณฑในการคัดเลือก หลักเกณฑโดย ทั่วไป คือ
1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ชื่อเสียง
สนใจในงานบริหาร และมีความภูมใิ จในโรงเรียน
1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งแบงออกเปน 2 อยาง คือ ความสามารถทั่วไป
และความสามารถเฉพาะ
2. การบ ารุงรักษาบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อใหบุคลากรใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการท างานสิ่งจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเชน
2.1 สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงิน รางวัล สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุนี้ผูบริหารตอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ วาควรใหลักษณะใด เมื่อไร และใชหลักอะไรในการพิจารณา
2.2 สิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการทำงาน เชน สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การท างาน
2.3 สิ่งจูงใจที่เปนโอกาส หมายถึงการใหโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาที่ การงาน
2.4 สิ่งจูงใจที่เปนการพัฒนาวิชาชีพ เชน การเปดโอกาสใหไปดูงาน การอบรม ศึกษาตอ
3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนทำงานในหนาที่ดวย ความ
ขยันหมั่นเพียร มีพลังใจในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรทางดานการสอน อาจจะทำ ไดโดยการ
สงเสริมการลาศึกษาตอ การอบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาดวย
ตนเอง เปนตน
4. การใหบุคลากรพนจากหนาที่การงาน เปนกระบวนการสุดทายของการบริหาร บุคลากร การ
ใหบุคลากรพนจากงานมีสาเหตุหลายประการ เชน การลาออก การยาย หรือโอน การใหออก
เกษียณอายุ หรือการลดจ านวนบุคลกรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน เปนตน การใหพนจากงานดวย
สาเหตุปกติ เชน การเกษียณอายุไมใครมีปญหา แตการใหบุคลากรพน จากงานดวยสาเหตุพิเศษ เชน
การขอโอน การใหออกเพราะผิดวินัย การลดจ านวนบุคลกร ผูบริหารโรงเรียนตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ และตัดสินใจโดยใหกระทบกระเทือนตอการดำเนิน งานในโรงเรียนใหนอยที่สุด
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ไดให ความหมาย
ขอบขายและหนาที่ของบุคลากรไวดังนี้
ขอบขายงานบุคลกรในโรงเรียนจะประกอบดวยภาระงานหลัก 4 ประการ คือ
1. การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร
3. การรักษาระเบียบวินัย
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
บทบาทหนาที่โดยทั่วไปของงานบุคลากรมีดังตอไปนี้

1. จัดโครงสราง การบริหารบุคลากรใหเปนระบบ
2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน
3. กำหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรแตละคนใหชัดเจน
4. มอบหมายงานตามความรูความสามารถของบุคลากร
5. ควบคุม กำกับ ติดตามและนิเทศบุคลากรใหปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เปนไปตาม
จุดประสงคของโรงเรียน
6. สงเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ
8. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร
9. ดำเนินการประเมินผลเปนระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการเขารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน
ภารกิจงานบุคลากร
1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง
1.1 การวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังคน
แนวทางการปฏิบัติ
1) วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา
2) จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑที่
ก.ค.ศ.กำหนด
3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบตอสำนักงานเขตพื้นที่
4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
1.2 การกำหนดตำแหนง
แนวทางการปฏิบัติ
1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำเสนอ ตอสำนักงานเขตพื้นที่
1.3 การขอเลื่อนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู
แนวทางการปฏิบัติ
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตำแหนง/ขอกำหนดตำแหนงเพิ่มจาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่

2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหนง/ขอกำหนดตำแหนง
เพิ่มขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3) สงคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหนง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตำแหนง/ขอกำหนดตำแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสำนักงานเขต
พื้นที่เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอำนาจแตงตั้ง
2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
2.1 ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาเปนอำนาจหนาที่ของผูมีอำนาจตามมาตรา53
แนวทางการปฏิบัติ
1) การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเปนหรือมีเหตุพิเศษใน
ตำแหนงครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด
2.2 การจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
1) กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวโดยใชงบประมาณใหดำเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด
2) กรณีการจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากขอ 1)
สถานศึกษาสามารถดำเนินการจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาไดโดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษาไดโดยใชเงินรายไดของ
สถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากำหนด
2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหนง
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
รองผูอำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถามีรองผูอำนวยการสถานศึกษาหลายคนให
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งรองผูอำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ ใหสถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสม
ใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทน(มาตรา 54 แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงใดวางลงหรือผูดำรงตำแหนงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ราชการไดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตำแหนง (มาตรา 68 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1) การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่
แนวทางการปฏิบัติ
(1) ผูอำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แกผูที่ไดรับการสรรหา และ
บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมินผลงาน ฯลฯ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กอนมีการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงาน
(3) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสม
และตอเนื่อง
3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ
แนวทางการปฏิบัติ
(1) ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
(3) ผูอำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกลาวทราบกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บขอมูลลงใน
ทะเบียนประวัติตอไป
3.3 การเพิ่มคาจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณให
ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดกรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่น
นอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดำเนินการ จางลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากำหนด
3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน

แนวทางการปฏิบัติ
ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
3.5 เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
3.6 งานทะเบียนประวัติ
1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจาง
แนวทางการปฏิบัติ
(1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 2ฉบับ
(2) สถานศึกษาเก็บไว 1 ฉบับ สงไปเก็บรักษาไวที่สำนักงานเขตพื้นที่ 1 ฉบับ
(3) เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูล ลงในทะเบียนประวัติ
3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
แนวทางการปฏิบัติ
1) ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ
มาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด
3) จัดทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณและผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
3.8 การขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง
3) นำเสนอผูมีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลำดับ โดยคุม
ทะเบียนประวัติไว
4) สงคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา
3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒนและการ
จัดสวัสดิการ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ

4. วินัยและการรักษาวินัย
4.1 กรณีความผิดวินัยไมรายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผูอำนวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนใหไดความ
จริงและความยุติธรรมโดยไมชักชาเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไมรายแรง
2) ผูอำนวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมได
กระท าผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง
3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 กรณีความผิดวินัยรายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
2) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาใหอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาลงโทษ
3) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่
4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การอุทธรณ
1) การอุทธรณกรณีความผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการอุทธรณความผิดวินัยที่ไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นเรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงค าสั่งตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนดกรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง
ขออุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงค าสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
4.4 การรองทุกข
แนวทางการปฏิบัติ

กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขตอ
ก.ค.ศ.ภายใน 30 วันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคำสั่งกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทำของผูบังคับบัญชา หรือการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่หรือ ก.ค.ศ.แลวแต
กรณี
4.5 การเสริมสรางและการปองกันการกระทำผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
1) ใหผูอำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา
2) ดำเนินการใหความรู ฝกอบรมการสรางขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
5. งานออกจากราชการ
5.1 การลาออกจากราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผูอำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย ครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผานการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ำกวาเกณฑที่ก.ค.ศ.กำหนด
แนวทางการปฏิบัติ
1) ดำเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด
2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวใน
มาตรฐานกำหนดตำแหนง
3) ผูอำนวยการสถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ
4) รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

