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คํานํา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จดั ทําคู่มอื การปฏิบตั งิ านการบริหารงานบุคคล โดยเริม่ จาก
การวิเคราะห์ จัดทําอัตรากําลัง บรรจุแต่งตัง้ ในตําแหน่งครูผชู้ ่วย ครูอตั ราจ้าง ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลงานต่างๆ งานวินยั การลาของข้าราชการ รวมถึงการบํารุงขวัญ
และส่งเสริมกําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านของครูพฒ
ั นาไปสู่ครูมอื อาชีพ ทีม่ คี วามมุ่งมันในการจั
่
ดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน
เกิดการพัฒนาเพือ่ ส่งเสริม ให้ครบทุกด้าน ทัง้ ความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมันคง
่
ทางอารมณ์ ผูป้ ฎิบตั หิ น้าทีค่ รูจงึ ควรมีคู่มอื แนวทางปฏิบตั งิ าน จึงได้มกี ารจัดทําคู่มอื การปฏิบตั งิ าน การ
บริหารงานบุคคลนี้ขน้ึ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื การปฏิบตั งิ านบริหารงานบุคคล ฉบับนี้
จะเป็ นประโยชน์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
งานบริหารบุคคล
1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังคน
2. การกําหนดตําแหน่ง
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
4. การแต่งตัง้ ย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
6. การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ง
7. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
8. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
9. การบํารุงขวัญและส่งเสริมกําลังใจ
10. การลงเวลาปฏิบตั หิ น้าที่
งานทะเบียน สถิติและเงินเดือน
1. งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การเพิม่ ค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราว
่
4. การดําเนินการเกีย่ วกับบัญชีถอื จ่ายเงินเดือน
5. เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอืน่
6. งานทะเบียนประวัติ
งานวิ นัยและการรักษาวิ นัย
1. วินยั และการรักษาวินัย
2. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
งานพัฒนาบุคลากร
1. การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบตั หิ น้าที่
2. การพัฒนาระหว่างปฏิบตั หิ น้าที(่ ม.79)
3. การพัฒนาก่อนเลื่อนตําแหน่ง(ม.80)
4. การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ(ม.55)
งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
งานส่งเสริมการขอวิ ทยฐานะและเลื่อนวิ ทยฐานะ
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งานบริ หารบุคคล
1. การวิ เคราะห์และวางแผนอัตรากําลังคน
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
2) จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์ท่ี ศธจ. กําหนด
3) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพือ่ ขอความเห็นชอบต่อกลุ่มงานบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาบุรรี มั ย์
4) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ิ
ตารางแสดงเกณฑมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดใหมีในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนครูผูสอนและสาขาวิชาเอก ตามที่ สพฐ. กำหนด
จำนวน
ครูผูสอน
ตาม
เกณฑ
ก.ค.ศ.

ม.ตน
(วิทยาศาสตร)
ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ

สังคม
ศึกษา

ม.ปลาย (วิทย
ทั่วไป, ฟสิกส,

พล
ศึกษา/
สุข
ศึกษา

ศิลปศึกษา/

การงานอาชีพ/
เทคโนโลยี

ดนตรี/
นาฎศิลป

(คอมพิวเตอร,
คหกรรม

วิชาเอก
เพิ่มเติม
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(อัตรา)

เคมี, ชีววิทยา)

หมายเหตุ
- วิชาเอกเพิ่มเติมใหสถานศึกษากำหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา
- การกำหนดจำนวนครูผูสอนตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ใหกำหนดจำนวนตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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สูตรการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยมศึกษา.ค.ศ. (ปกติ )
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
จํานวนนักเรียน : ห้อง

=
=

1: 20
40 : 1

จํานวนครูปฏิ บตั ิ การสอน =

ครูสอนรวม

= จํานวนห้องเรียน x 2

จํานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผบู้ ริหารได้ 1 ตําแหน่ง
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผบู้ ริหารได้ 1 ตําแหน่ง มีผูช้ ่วยได้ 1 ตําแหน่ง
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
มีผบู้ ริหารได้ 1 ตําแหน่ง มีผูช้ ่วยได้ 2 ตําแหน่ง
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผบู้ ริหารได้ 1 ตําแหน่ง มีผูช้ ่วยได้ 3 ตําแหน่ง
- นักเรียน 1,680 คนขึน้ ไป
มีผบู้ ริหารได้ 1 ตําแหน่ง มีผูช้ ่วยได้ 4 ตําแหน่ง
เงื่อน ไข
การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง หารจํานวนนักเรียน) แต่ละชัน้ หากมีเศษตัง้ แต่ 10
คนขึน้ ไป ให้เพิม่ อีก1ห้อง การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึน้ ไปปั ดเป็ น 1,ไม่ถงึ 0.5 ปั ดทิง้ )
2. การกําหนดตําแหน่ ง
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
นําเสนอกลุ่มงานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
3.1 ดําเนิ นการสรรหาเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากรณี ได้รบั มอบอํานาจจากกลุ่มงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรมั ย์
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเป็ นหรือมีเหตุพเิ ศษในตําแหน่งครู ผูช้ ่วย
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาครู ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ศธจ. กําหนด
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2) การบรรจุแต่งตัง้ ผูช้ ํานาญการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูง
(1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาไปยังฝ่ ายบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์เพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก ศธจ. และขออนุมตั ิ ต่อ ศธจ.
(2) เมื่อ ศธ.อนุมตั แิ ล้วให้สถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแต่งตัง้ ในวิทยฐานะและให้
ตําแหน่ง ได้รบั เงินเดือนตามที่ ศธจ.กําหนด
3.2 การจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราว
่
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวโดยใช้
่
งบประมาณให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธกี าร
ทีก่ ระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีฝ่ ่ ายบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษาบุรรี มั ย์
กําหนด
2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวกรณี
่
อ่นื นอกเหนือจากข้อ1) สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวของสถานศึ
่
กษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ถานศึกษา
กําหนด
4. การแต่งตัง้ ย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) เสนอคําร้องขอย้ายไปยังฝ่ ายบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เพือ่
ดําเนินการนําเสนอ ศธจ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ขิ องผูป้ ระสงค์ยา้ ยและผูร้ บั ย้ายแล้วแต่กรณี
2) บรรจุแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีร่ บั ย้ายมาจากสถานศึกษาอืน่ ในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) รายงานการบรรจุแต่งตัง้ และข้อมูลประวัตสิ ่วนตัวไปยังกลุ่มงานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ เพือ่ จัดทําทะเบียนประวัตติ ่อไป
4.2 การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แนวทางการ
ปฏิ บตั ิ (ม.58)
1) เสนอคําร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่ ไปยังกลุม่ งานบุคคลสํานักงานเขต
พืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ เพื่อดําเนินการต่อไป
2) บรรจุแต่งตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ศธจ.จังหวัดกําหนด.
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5. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณี ออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา65) ออกจากราชการ
เพื่อรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา66) และลาออกจากพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ หรือ ข้าราชการอื่นทีไ่ ม่ใช่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(มาตรา67)
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) กรณีออกจากราชการ (มาตรา64) เสนอคําขอของผูข้ อกลับเข้ารับราชการไปยังฝ่ ายบุคคล
สํานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ เพือ่ ขออนุมตั ิ ศธจ.จังหวัดสําหรับตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้ผมู้ อี ํานาจตามมาตรา53 สั ่งบรรจุและแต่งตัง้
2) กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา65)ให้ย่นื เรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน
กําหนดเวลาทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั แิ ต่ไม่เกิน4ปี ให้ผมู้ อี ํานาจตามมาตรา53สั ่งบรรจุและแต่งตัง้
3) กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร(มาตรา66)ให้
ยื่น เรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกําหนด 180 วันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหารให้ผูม้ อี ํานาจตาม
มาตรา53 สังบรรจุ
่
และแต่งตัง้
4) กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการอื่นทีไ่ ม่ใช่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 67) สมัครเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษาให้ผมู้ ี อํานาจสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ตามมาตรา53ทีต่ อ้ งการจะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้
ศธจ..หรือผูท้ ่ี ศธจ. มอบหมายพิจารณาอนุมตั ิ เมื่อได้รบั อนุมตั แิ ล้วให้ผมู้ อี ํานาจตามมาตรา 53 สังบรรจุ
่
และแต่งตัง้
6. การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ ง
แนวทางการปฏิ บตั ิ
กรณีทไ่ี ม่มผี ูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ให้รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผูอ้ าํ นายการฝ่ ายบุคคลสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 แต่งตัง้ รองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถ้า
ไม่มผี ูด้ าํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการทีเ่ หมาะสมให้ผูอ้ านวยการฝ่ ายบุคคล สํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 แต่งตัง้ ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึง่ เป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
(มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
กรณีตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งใดว่างลงหรือผูด้ ํารงตําแหน่งไม่
สามารถ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้ให้ผมู้ อี ํานาจสั ่งบรรจุและแต่งตัง้ ตามมาตรา53 สังให้
่ ขา้ ราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษารักษาการในตําแหน่ง (มาตรา68แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา)
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7. งานส่งเสริมและยกย่องเชิ ดชูเกียรติ
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ประสานการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการปฏิบตั งิ านให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพเป็ นมืออาชีพชีพเพื่อไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและ
คุณภาพการศึกษา
2) เสนอ กศจ. เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็ นทีป่ ระจักษ์
3) ประกาศแจ้งสถานศึกษาดําเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตัง้ คณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
5) ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบตั ร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่างกว้างขวาง
6) ให้นําผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็ นกรณีพเิ ศษ
8. การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
2) มีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
3) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างน้อย ภาคเรียนละ1ครัง้
4) วิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
5) นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
9. การบํารุงขวัญและส่งเสริมกําลังใจ
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) มีแผนการบํารุงขวัญและส่งเสริมกําลังใจบุคลากร
2) ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผน
3) สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมการบํารุงขวัญและส่งเสริมกําลังใจบุคลากร
5) นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการบํารุงขวัญและส่งเสริมกําลังใจบุคลากร
10. การลงเวลาปฏิ บตั ิ หน้ าที่
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ฝ่ ายบริหารและข้าราชการครู มาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เกินเวลา 08.10 น. มาลงเวลากลับตัง้ แต่ 16.30 น.
2) พนักงานราชการ มาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เกินเวลา 08.10 น. มาลงเวลากลับตัง้ แต่เวลา 17.00
3) ครูอตั ราจ้าง / นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ มาปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เกินเวลา 7.45 น. มาลงเวลา
กลับตัง้ แต่เวลา 17.00 น.
4) นักการภารโรง มาปฏิบตั หิ น้าทีต่ งั ้ แต่เวลาได้ตงั ้ แต่เวลา 05.00น. มาลงเวลากลับตัง้ แต่เวลา 17.30 น.
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งานทะเบียน สถิ ติ และเงิ นเดือน
1. งานเครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ตรวจสอบผูม้ คี ุณสมบัตสิ มควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2) ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด
3) จัดทะเบียนผูไ้ ด้รบั เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณา
ภรณ์ และผูค้ นื เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 การเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณี ปกติ และกรณี พิเศษ แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ศธจ.ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
3) ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั ่งเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีสงไม่
ั ่ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต้องชีแ้ จงเหตุ
ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ
กรณีเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณีพเิ ศษแก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีถ่ งึ แก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้รายงานไปยังกลุม่ งานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 เพือ่ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ศธจ.กําหนด
4) รายงานการสังเลื
่ อ่ นและไม่เลื่อนขัน้ เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
กลุ่ม งานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ เพือ่ จัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ
ต่อไป
2.2 การเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณี ถึงแก่ความตายอันเนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ราชการ การ
ปฏิ บตั ิ แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) แจ้งชื่อผูต้ ายและข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ริ าชการให้ฝ่าย
บุคคล
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ ดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
2) สังเลื
่ อ่ นขัน้ เงินเดือนให้แก่ผตู้ ายเป็ นเพื่อประโยชน์ในการกรณีพเิ ศษ คํานวณบําเหน็จบํานาญ
3) รายงานผลการดําเนินการไปยังฝ่ ายบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขตเพือ่
32 ดําเนินการต่อไป
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2.3 การเลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณี ไปศึกษาต่อดูงานหรือปฏิ บตั ิ งานวิ จยั ฝึ กอบรม แนวทางการ
ปฏิ บตั ิ
1) ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผูไ้ ปศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบตั งิ านวิจยั
จาก สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ
2) ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ศธจ. กําหนด
3) สังเลื
่ อ่ นขัน้ เงินเดือนสําหรับผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนด
4) รายงานผลการดําเนินการไปยังกลุ่มงานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์
3. การเพิ่ มค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั ่วคราว
แนวทางการปฏิ บตั ิ
กรณีการเพิม่ ค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวโดยใช้
่
เงินงบประมาณให้ตามดําเนินการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกําหนด
กรณีการเพิม่ ค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวกรณี
่
อ่นื นอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวของสถานศึ
่
กษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา
ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ถานศึกษากําหนด
4. การดําเนิ นการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
แนวทางการปฏิ บตั ิ
ดําเนินการตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
5. เงินวิ ทยฐานะและค่าตอบแทนอืน่
แนวทางการปฏิ บตั ิ
ดําเนินการตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
6. งานทะเบียนประวัติ
6.1 การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัตขิ องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 2 ฉบับ
2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ทก่ี ลุม่ งานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ จํานวน 1 ฉบับ
3) เปลีย่ นแปลงบันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ
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6.2 การแก้ไข วัน เดือนปี เกิ ดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือนปี เกิด ให้ย่นื ขอ
ตามแบบทีก่ ําหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้น ประกอบด้วยสูตบิ ตั รทะเบียนราษฎร์หลักฐาน
ทางการ ศึกษา
2) ตรวจสอบความถูกต้อง
3) นําเสนอไปยังกลุ่มงานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรรี มั ย์ เพื่อขออนุมตั ิ
การ แก้ไขต่อ ศธจ.
4) ดําเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ
5) แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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งานวิ นัยและการรักษา
ิ ั
1. วิ นัยและการรักษาวิ นัย
1.1 การเสริมสร้างและการปูองกันการกระทําผิดวินัย
1) ดําเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ ฯลฯ ในอันทีจ่ ะเสริมสร้างและการจูง
ใจ พัฒนาเจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) หมั ่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้ องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษากระทําผิดวินัย
1.2 ดําเนินการกรณีความผิดวินยั ไม่รา้ ยแรง
1) ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนแต่งตัง้ คณะกรรมการ เพือ่ ดําเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุตธิ รรมโดยไม่ชกั ช้า เมือ่ มีกรณีอนั มีมูลทีค่ วรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
กระทําผิดวินัยไม่รา้ ยแรง
2) ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังยุ
่ ตเิ รื่องในกรณีทค่ี ณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทําผิดวินัย
หรือ สังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขัน้ เงินเดือน ตามทีค่ ณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามี
ความ วินยั ไม่รา้ ยแรง
3) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไม่รา้ ยแรงไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
32
1.3 ดําเนินการกรณีความผิดวินยั ร้ายแรง
1) ผูม้ อี ํานาจสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ตามมาตรา 53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน กรณีอนั มีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในกฎระเบียบวินยั ข้าราชการ
2) ผูม้ อี ํานาจสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ตามมาตรา 53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจารณาลงโทษ
3) ผูม้ อี ํานาจสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ตามมาตรา 53แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั ่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
4) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1.4 การออกจากราชการ
1) การลาออกจากราชการ
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช้ ่วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2) การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พน้ ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําหนด
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- ดําเนินการให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการหรือเข้ารับ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําหนด
- ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ าํ หนดไว้ ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังให้
่ ผูท้ ไ่ี ม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบตั ริ าชการ หรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ
- รายงานสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทราบ
3) การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัตทิ วไป
ั่
- สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัตคิ รูผชู้ ่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังให้
่ ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหาก
ภายหลัง ปรากฏว่าขาดคุณสมบัตทิ วไปตามมาตรา30แห่
ั่
งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา ทีไ่ ม่ขดั ต่อมาตรา44
- รายงานการสังให้
่ ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
4) การให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังพั
่ กราชการหรือสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีทค่ี รูผูช้ ่วย
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง จนถูกตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้ องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระทําผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ)
- รายงานการสั ่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้กอ่ นไปยังสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา
5) การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรบั ราชการนานหรือเหตุทดแทนดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นอกจากดําเนินการตามทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําหนดแล้วยังสามารถดําเนินการได้ดงั ต่อไปนี้คอื
5.1) กรณีเจ็บป่ วยโดยไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสมํ่าเสมอ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่ วย
- ถ้าผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสั ่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้
- รายงานการสังให้
่ ออกจากราชการไปยังสกงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
5.2) กรณีไม่ปฏิบตั งิ านตามความประสงค์ของทางราชการ
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังให้
่ ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ มัครใจไปปฏิบตั ิ
ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ
- รายงานการสังให้
่ ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
5.3) กรณีส ั ่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัตทิ วไป
ั ่ ตามมาตรา30 แห่งกฎหมาย
ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็ นผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย (ม.30(1)) กรณีเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตาม(ม.30(4)) กรณีเป็ นคนไร้ความสามารถ. หรือ
จิตฟั น่ เฟื อน
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ไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคทีก่ ําหนดในกฎ ก.ค.ศ.(ม.30(5)). กรณีเป็ น ผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี (ม. 30
(5) (7)) กรณีเป็ นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง (ม30.(8)) หรือกรณี
เป็ น บุคคลล้มละลาย (ม30. (9))
- โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัตคิ รูผูช้ ่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติ
มาตรา (ม.30 (1)(4)(5)(7)(8) หรือ(9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังให้
่ ผูข้ าดคุณสมบัต1ิ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ
- รายงานการสังให้
่ ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
5.4) กรณีขาดคุณสมบัตทิ วไปกรณี
ั่
มเี หตุสงสัยว่าเป็ นผูไ้ ม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข (ม.30 (3))
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ครู
ผูช้ ่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใ้ ดเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตทิ วไป(ม.30(3))
ั่
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเสนอผลการสอบสวนต่อ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
- เมื่อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีมติเห็นว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตทิ วไปตามมาตรา30(3)
ั่
ให้
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังให้
่ ออกจากราชการ
5.5) กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าทีร่ าชการ หรือประพฤติตน
ไม่
เหมาะสม
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผชู้ ่วยครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาอืน่ มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในหน้าทีร่ าชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
- ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเห็นว่าครูผูช้ ่วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นไม่เป็ นผูห้ ย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าทีร่ าชการหรือเป็ นผูป้ ระพฤติตน
เหมาะสมให้ สังยุ
่ ตเิ รือ่ งแต่ถา้ คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็ นผูห้ ย่อน
ความสามารถ ในหน้าทีร่ าชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาพิจารณา
6) เมื่อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีมติให้ผูน้ นั ้ ออกจากราชการให้ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสั ่ง ราชการเพือ่ รับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีมมี ลทินมัวหมอง
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่า
ครูผชู้ ่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้มกี ารกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ให้
ความแน่ชดั พอทีจ่ ะสังลงโทษทางวิ
่
นัยร้ายแรง ถ้าให้รบั ราชการต่อไปจะทําให้เสียหายต่อทางราชการ
อย่างร้ายแรง
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพื่อพิจารณา
- เมื่อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีมติให้ผนู้ นั ้ ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีทถ่ี ูก
สอบสวน
ข้างต้นให้ผอู้ ํานวยการโรงเรียนสังให้
่ ออกจากราชการเพือ่ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
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7) กรณีได้รบั โทษจําคุกโดยคําสั ่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุก ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนสังให้
่ ออกจากราชการเพือ่ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่า
ครู ผูช้ ่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้รบั โทษจําคุกโดยคําสังของศาลหรื
่
อรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษา ถึงทีส่ ุดให้จําคุกในความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- รายงานผลการสังให้
่ ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1.5 จัดทําแผนผังลําดับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Flowchart) ให้เป็ นรูปธรรม เพือ่ ลดขัน้ ตอนในการ
ทํางานทีไ่ ม่จาํ เป็ น และมุ่งการบริการทีด่ ี พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ
1.6 สรุปและรายงานผลการปฏิบตั งิ านเสนอผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ รองผูอ้ ํานวยการ งานทีส่ งั กัดและ
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนตามลําดับ
2. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
การลาของข้าราชการแบ่งเป็ น 11 ประเภท พอสรุปได้ดงั นี้
1. การลาป่ วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั
9. การลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
10. การลาติดตามคูส่ มรส
11. การลาดไปฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
2.1 การลาป่ วย
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 มาตรา 27 กําหนดให้ขา้ ราชการทีล่ าป่ วยได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ในปี งบประมาณหนึ่ง
เกิน 60 วันทําการ แต่ถา้ ผูบ้ งั คับบัญชาตัง้ แต่ตําแหน่งอธิการบดี หรือตําแหน่งเทียบเท่า เห็นสมควรจะ
ให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 60 วันทําการ
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2.1.1 ลาป่ วยปกติ
- การนับวันลาให้นับตามปี งบประมาณคือวันที่ 1 ตุลาคมของปี ถงึ วันที่ 30 กันยายน ของ
ถัดไปการลาป่ วยใน 1 ปี งบประมาณ แบ่งเป็ น 2 ช่วง
ตัวอย่าง
รอบที1่ 1. ตุลาคม 2563
- 31 มีนาคม 2564
ลาป่ วยได้ 6 ครัง้ 23 วัน
รอบที่ 2 1. เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564
ลาป่ วยได้ 6 ครัง้ 23 วัน
คิดตามปี งบประมาณห้ามเกิน 20 ครัง้ 45 วัน ถ้าเกินจะไม่ได้รบั การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปี งบประมาณนัน้ ๆ
- คําว่า“วัน” ในแบบใบลา หมายถึง นับวันหยุดรวมด้วย การนับเฉพาะวันทําการจะใช้คาํ ว่า
“วันทําการ”
- ให้นับเฉพาะวันทําการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ในการคํานวณนับวันลาตามปี งบประมาณ การ
นับวันในรอบปี เพือ่ พิจารณาเลือ่ นเงินเดือนประจําปี
- การลาป่ วย ตัง้ แต่ 3 วันขึน้ ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ และยืน่ ใบลาหลังจากทีม่ าปฏิบตั ิ
ราชการในวันรุ่งขึน้ แต่ไม่เกิน 3 วัน
- การลาครึง่ วันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายให้นับเป็ นการลาครึง่ วันตามประเภทการลานัน้ ๆ
2.1.2 การลาป่ วยจําเป็ น
ตามการลาป่ วยจําเป็ นตามนัยมาตรา 27 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี
บําเหน็จบํานาญและเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
ข้าราชการผูไ้ ด้รบั อันตรายหรือป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการให้ขา้ ราชการทีล่ าป่ วยจําเป็ นไม่เกิน 60
วัน
ให้เสนอผูอ้ ํานวยการ/คณบดีแต่ถา้ หากลาเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วันทําการ โดยได้รบั เงินเดือน ให้
เสนออธิการบดีพจิ ารณาอนุญาตในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
2.2 การลาคลอดบุตร
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศก. 2539 กําหนดให้ขา้ ราชการมีสทิ ธิลา
คลอด
บุตรโดยได้รบั เงินเดือนครัง้ หนึง่ ได้ 90 วัน โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์ การลาคลอดจะลาในวันทีค่ ลอด
ก่อนหรือหลังวันทีค่ ลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน 90 วัน ข้าราชการทีล่ าคลอดบุตรแล้ว หาก
ประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพือ่ เลี้ยงดูบุตรให้มสี ทิ ธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน150วันทําการ
โดยไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินเดือนระหว่างลา
กรณีลาคลอดบุตรคาบเกีย่ วกับการลาประเภทใดซึง่ ยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนัน้ ให้
ถือว่าการลาประเภทนัน้ สิน้ สุดลง และให้นับเป็ นการลาคลอดบุตรตัง้ แต่วนั เริม่ วันลาคลอดบุตร
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2.3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้าราชการซึง่ ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายทีค่ ลอดบุตรให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีล่ าภายใน 90 วัน นับ
แต่วนั ทีค่ ลอดบุตร และให้มสี ทิ ธิลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตรครัง้ หนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน
ทําการ
ผูม้ อี ํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
2.4 การลากิ จส่วนตัว
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 มาตรา 29 กําหนดให้ขา้ ราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รบั เงินเดือนในปะงบประมาณหนึ่งไม่เกิน45วัน
ทําการ แต่ในปี เริม่ รับราชการให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน15วันทาการ
- การลากิจส่วนตัวเป็ นการลาหยุดราชการเพื่อทํากิจธุระส่วนตัว เช่น ลาหยุดราชการเพื่อไปทัศน
ศึกษา ลากิจส่วนตัวต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
การลากิจส่วนตัวอาจแบ่งเป็ น 2 กรณี
1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอน่ื ฯ)
2. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
- การลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาจนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาตก่อน เมื่อได้รบั อนุญาต
แล้วจึงหยุดราชการ
- หากมีเหตุจําเป็ นไม่สามารถรอรับการอนุญาตได้ทนั ให้เสนอ หรือ จัดส่งใบลาพร้อมด้วย
ระบุ
เหตุจําเป็ นแล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่ตอ้ งชีแ้ จงเหตุผลให้ผมู้ อี าํ นาจอนุญาตทราบ
โดยเร็ว
- การลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้ งดูบุตรต้องลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร รวมแล้วไม่เกิน 150
วันทําการ
- เมื่อมีราชการจําเป็ นเกิดขึน้ ระหว่างลากิจส่วนตัว ผูบ้ งั คับบัญชา หรือผู้ มีอํานาจอนุญาต
เรียกตัวมาปฏิบตั ริ าชการก็ได้
2.5 การลาพักผ่อน
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้าราชการมีสทิ ธิลาพักผ่อนประจําปี ใน
ปี งบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทําการ เว้นแต่ขา้ ราชการดังต่อไปนี้ ไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อนประจําปี ทไ่ี ด้รบั
บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถงึ 6 เดือน
1) ผูซ้ งึ่ ได้รบั บรรจุเข้าราชการเป็ นข้าราชการครัง้ แรก
2) ผูซ้ งึ่ ลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รบั บรรจุเข้าราชการอีก
3) ผูซ้ งึ่ ลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตัง้ แล้วต่อมา
ได้รบั บรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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4) ผูซ้ งึ่ ถูกสั ่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่นื
นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบตั งิ านใด ๆ ตามประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รบั บรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้าราชการผูใ้ ดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปี แล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ สะสม
วันทีย่ งั มิได้ลาในปี งบประมาณนัน้ รวมเข้ากับปี ต่อๆไปได้ แต่วนั ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนใน
ปี ปัจจุบนั จะต้องไม่เกิน 20 วันทําการ
ข้าราชการทีไ่ ด้รบั ราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า10ปี ให้มสี ทิ ธินําวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวัน
ลา พักผ่อนในปี งบประมาณปั จจุบนั ได้ไม่เกิน 30 วันทําการ
กรณีขา้ ราชการประเภทใดทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาและมีวนั หยุดภาคการศึกษา หากได้หยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
2555 ไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อนตามทีก่ ําหนดไว้
2.6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิ ธีฮจั ย์
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาํ เหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.
2535 มาตรา 31 ข้าราชการผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือไม่ยงั เคยประกอบพิธฮี จั ย์
ณ
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย หากประสงค์จะอุปสมบทไปประกอบพิธฮี จั ย์หรื ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย แล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทัง้ นี้ตอ้ งรับ
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน
ข้าราชการซึง่ ประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการทีน่ ับถือศาสนาอิสลาม ซึง่
ประสงค์จะลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
บังคับ บัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี ํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไป
ประกอบพิธี ฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
กรณีมเี หตุจําเป็ นไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนกําหนดตามข้อ2. ให้ชแ้ี จงเหตุผลประกอบการลา
กรณีเช่นนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ อี ํานาจทีจ่ ะพิจารณาให้ลาหรือไม่กไ็ ด้
ข้าราชการทีไ่ ด้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั อนุญาตให้ลาไป
ประกอบ พิธฮี จั ย์ตามข้อ 30 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ภายใน 10 วัน นับ
แต่วนั ลา และ
จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบตั ริ าชการภายใน 5 วัน นับแต่วนั ทีล่ าสิกขา หรือวันทีเ่ ดินทางประเทศ
ไทยหลังจากเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์
ข้าราชการทีไ่ ด้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั อนุญาตให้ลาไป
ประกอบ พิธฮี จั ย์และได้หยุดราชการไปแล้วกปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือ
ไปประกอบ พิธฮี จั ย์ตามทีข่ อลาไว้ เมือ่ ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการตามปฏิบตั แิ ละขอถอนวันลา
ให้ผูพ้ จิ ารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธฮี จั ย์ได้ โดยให้
ถือ ได้หยุดราชการไปแล้วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

~ 16 ~
2.7 การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 มาตรา 32 ข้าราชการซึง่ ลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รบั เงินเดือนใน
ระหว่างนัน้ ได้ แต่ถา้ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบตั ริ าชการภายในเจ็ดวัน ใน
เงินเดือนหลังจากนัน้ ไว้จนถึงวันเข้าปฏิบตั ริ าชการ เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุจําเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา อธิการบดี
หรือเทียบเท่าขึน้ ไปจะให้จา่ ยเงินเดือนระหว่างนัน้ ต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน
2.8 การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือ ปฏิ บตั ิ การวิ จยั
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.
2535 มาตรา 33 กําหนดให้ขา้ ราชการซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ าร
วิจยั ได้รบั เงินเดือนในระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วนั ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั
ก่อนวันมารายงานตัวเพือ่ เข้าปฏิบตั ริ าชการ
ในกรณีทผ่ี ูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ํานาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ขา้ ราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั เกิน 4 ปี ก็ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทงั ้ นี้รวมทัง้ สิน้ จะต้องไม่เกิน 6 ปี
2.9 การลาไปปฏิ บตั ิ งานในองค์การต่างประเทศ
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ .
ศ.
2535 มาตรา 34 ข้าราชการทีล่ าไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศไม่ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลา
เว้นแต่อตั ราเงินเดือนทีไ่ ด้รบั จากองค์การระหว่างประเทศตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการทีผ่ ู้
ในขณะนัน้ ให้ได้รบั เงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึง่ เมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศ
แล้ว ไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการทีข่ า้ ราชการผูน้ ัน้ ได้รบั อยู่ในขณะนัน้
2.10 การลาติ ดตามคู่สมรส
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.
2535 มาตรา 34 ข้าราชการทีล่ าติดตามคูส่ มรส ไม่ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างลา
2.11 การลาไปฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้าราชการผูใ้ ดได้รบั อันตรายหรือการป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการในหน้าทีห่ รือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็ นผูท้ ุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการผูน้ นั ้
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทีจ่ ําเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ หรือทีจ่ ําเป็ นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิลาไปฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครัง้ หนึง่
ได้ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตรทีป่ ระสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
1. ผูข้ อบันทึกคําขอลงในสมุด“ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน” (ออกได้ไม่เกิน 3 ชัวโมง
่ ถ้าเกินให้
เขียน
ใบลา)
2. นําสมุดบันทึกการขอไปให้ผบู้ ริหารเซ็นอนุญาต
3. เมื่อผูข้ อกลับเข้ามาในโรงเรียนให้มาบันทึกเวลากลับเข้ามา
ขัน้ ตอนการขอลาป่ วย
1. ผูล้ าเขียนคําขอตามแบบฟอร์ม
2. ส่งใบลาต่อเจ้าหน้าที่ เพือ่ ตรวจสอบการลา(ส่งก่อน หรือในวันทีล่ า หรือวันแรกทีม่ าปฏิบตั ิ
ราชการ)
3. เจ้าหน้าทีเ่ สนอใบลาเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา
ขัน้ ตอนการขอลากิ จ
1. ผูล้ าเขียนคําขอตามแบบฟอร์ม
2. ผูล้ าส่งใบลาต่อเจ้าหน้าที่ เพือ่ ตรวจสอบการลา(ลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้า3วัน)
3. เจ้าหน้าทีเ่ สนอใบลาเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา
4. เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการอนุมตั ติ อ่ ผูล้ า

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
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งานพัฒนาบุคลากร
1. การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศ แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาและบรรจุ
แต่งตัง้ เป็ น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์
การประเมินผล
งาน ฯลฯ แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมาย
หน้าทีใ่ ห้ปฏิบตั งิ าน
3) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มกี ารพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
2. การพัฒนาระหว่างปฏิ บตั ิ หน้ าที่ (ม.79)
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาและสถานศึกษา
2) กําหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ น ในการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
3) ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
5) รายงานผลการดําเนินงานไปยังกองการศึกษาลุ่มงานบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต32
3. การพัฒนาก่อนเลื่อนตําแหน่ ง(ม.80)
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงาน ตามตําแหน่งที่
ได้รบั การปรับ
กําหนดตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2) ดําเนินการอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ เจตคติทด่ี ี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เหมาะสม
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4. การพัฒนากรณี ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55)
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ศธจ.กําหนด
2) รายงานผลการดําเนินงานไปยังฝ่ ายบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต32
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ ก่อนเข้ารับการพัฒนา
1) เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปพัฒนา (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) พร้อม
แนบรายละเอียด หลักสูตรทีจ่ ะไปพัฒนา
2) เมื่อผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุญาตให้ไปเข้ารับการพัฒนาให้ขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หนังสือไปราชการทีห่ อ้ งธุรการโรงเรียน
3) หลักสูตรทีจ่ ดั โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ ทีม่ รี ะยะ 6 เดือนหรือเวลาเกินกว่าทาง
ราชการจะต้อง จ่ายเงินเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินกว่า5,000 บาท ต้องจัดทํา
สัญญาข้าราชการไปฝึกอบรม
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ หลังเข้ารับการพัฒนา
1) จัดทํารายงาน ฯ หลังการเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 7 ภายในวันเสนอ
หัวหน้ากลุม่ สาระ การเรียนรู้ รองผูอ้ ํานวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณและผูอ้ านวย
การโรงเรียน ตามลําดับ
2) ส่งเล่มรายงาน1 เล่ม พร้อมแนบสําเนาใบเกียรติบตั ร/วุฒบิ ตั ร (ถ้ามี)
3) ส่งแบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน1ชุดอีกถ้าได้รบั ใบเกียรติบตั ร/
วุฒบิ ตั ร ให้ถ่ายสําเนาแนบด้วย
4) งานพัฒนาบุคลากรเสนอผูบ้ ริหารทุกวันศุกร์
5) ผูร้ ายงานจัดเก็บแฟ้ มรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ในแฟ้ มสะสมงาน
ส่วนตัว
6)เผยแพร่

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

~ 20 ~

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนา
่ ้
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธกี ารเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับครูผไู้ ด้รบั บรรจุแต่ง ครู
ผูช้ ่วย
2. ดําเนินการเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับครูผูไ้ ด้รบั บรรจุแต่งตัง้ ให้เป็ นครูผูช้ ่วยเป็ นไป
ตาม หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กําหนดการ (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลง
วันที2่ 8 ธันวาคม 2561) มีขนั ้ ตอนการดําเนินงานดังนี้
1) กรอกตารางการประเมินครูผูช้ ่วยของตนเอง ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
ตารางการประเมินครูผ้ชู ่วย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิ เษก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

2) จัดทําแฟ้ มการประเมินดังนี้
2.1 ด้านการปฏิบตั ติ น
1) วินัยและการรักษาวินัย
2) คุณธรรม จริยธรรม
3) จรรยาบรรณวิชาชีพ
4) การดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) จิตวิญญาณความเป็ นครู
6) จิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
2.2 ด้านการปฏิบตั งิ าน
1) การจัดการเรียนการสอน
2) การบริหารจัดการชัน้ เรียน
3) การพัฒนาตนเอง
4) การทํางานเป็ นทีม
5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา
6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี
7)
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3) จัดทํา PowerPoint หรือวิดโิ อ เพือ่ เสนอผลการปฏิบตั งิ าน
4) จัดทําโครงงาน
5) จัดทําวิจยั ในชัน้ เรียน
6) จัดทําสือ่ นวัตกรรม
7) จัดทํานวัตกรรมการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (BestPractice)
3. ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มโดยจะการประเมินทุกภาคเรียน
4. สรุปผลการประเมิน
5. จัดทําแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ 2ชุด จํานวนโดยจัดเก็บไว้ท่ี
สถานศึกษา1 ชุด และส่งงานบุคคลสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต32 จํานวน1ชุดเมื่อครบ
ระยะเวลาการประเมินของแต่ละครัง้ (ครัง้ ที1่ -3)
6. เมื่อครบระยะการประเมินครัง้ ที่ 4 เอกสารทีต่ อ้ งส่งงานบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32
1) จัดส่งแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯและแบบสรุปการประเมินจํานวน
4 ครัง้
2) ให้แนบคําสั ่งแต่งตัง้ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผชู้ ่วย
รับรองสําเนาถูกต้อง
3) ให้แนบสําเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองเนาถูกต้อง
4) ให้แนบสําเนาคําสังสอบบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ผูส้ อบแข่งขัน/คัดเลือกได้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4) ให้แนบสําเนา กคศ.16 ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัตลิ งลายมือชื่อรับรอง
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แผนผังแสดงขัน้ ตอนการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม
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งานส่งเสริ มการขอวิ ทยฐานะและเลื่อนวิ ทย
แนวทางการปฏิ บตั ิ
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตําแหน่ง/
กําหนดตําแหน่งเพิม่ จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังฝ่ ายบุคคล
สํานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
2) ประเมินเพื่อขอเลือ่ นวิทยฐานะ/ขอเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขตําแหน่ง/ขอกําหนดตําแหน่งเพิม่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ศธจ. กําหนด
3) ส่งคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง/เพื่อเลือ่ นวิทยฐานะ/ขอเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตําแหน่ง/ขอ
ตําแหน่งเพิม่ จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อฝ่ ายบุคคล สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 เพื่อนําเสนอ ศธจ. พิจารณาอนุมตั แิ ละเสนอผูม้ อี าํ นาจแต่งตัง้
แผนผังแสดงขัน้ ตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิ ทยฐานะ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ งครู
(ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที0206ศธ.3/ว 21 ลงวันที่5กรกฎาคม 2560)
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