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คำนำ 
 
 ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.  
๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)  ให้กระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานท่ัวไป
ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ซึ ่งหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงนั้น 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนพนมศึกษา  จึงได้จัดทำคู่มือการการบริหารงานบุคคลประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๕ ขึ้น อันประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงานบุคคล  บทบาทหน้าที่งานตามโครงสร้างงานบริหารงาน
บุคคลและปฏิทินการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล   
 
 

        ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

บทนำ  
 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป  

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน 
 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ        
ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบ วินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
 4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

  “จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน  
 ๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๔. จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอและทันสมัย 
 ๕. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ท่ีมีทักษะการสอน มีจรรยาบรรณ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ  

มีศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๖. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 ๗. ใช้ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา 
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 เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม เป็นคนดี เก่งและมีความสุข มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ  
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการ
ของผู้เรียน  

3. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและนักเรียนใชใ้น
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

4. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
5. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  โรงเรียนวิถีพุทธ 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  สามัคคี มีคุณธรรม 
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โครงสร้างการบริหางานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
(นางสาวณัฐชยา  ถนิมกาญจน์) 

นางสาววิลาสินี  แทนทวี นางสาวกิตติมา  สุขศิริ นางสยามล  ใจฉลาด นายวทัญญู  จันทร์พูล นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี 

• หัวหน้างานการลา 
• หัวหน้างานการขอ       

ใบประกอบวิชาชีพ 
• หัวหน้างานพัฒนา

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 

• หัวหน้างานการจัดทำ
ทะเบียนประวัต ิ

• หัวหน้างานการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

• หัวหน้างานส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชีพ 

 

• หัวหน้างานส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชีพ 

• หัวหน้างานส่งเสริมและ  
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

• หัวหน้างานสารบรรณฝ่าย
และการขออนุญาต       
ไปราชการ 

 

 

• ผู้ช่วยงานบำรุงขวัญและ
กำลังใจ 

• ผู้ช่วยงานการจัดทำ
ทะเบียนประวัติ 

• ผู้ช่วยงานส่งเสริมและ    
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

• ผู้ช่วยงานสารบรรณฝ่าย
และการขออนุญาต       
ไปราชการ 

 

ผู้อำนายการโรงเรียนพนมศึกษา 
(นางผกา  สามารถ) 

• หัวหน้างานการวางแผน       
• หัวหน้างานจัดสรร

อัตรากำลัง บุคลากร
ทางการศึกษา 

• หัวหน้างานการสรรหา
และบรรจุแต่งต้ัง 

 
 
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
(นางสาวปทุมวัน  ดุษฎ)ี 
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• หัวหน้างานบำรุงขวัญและ
กำลังใจ 

• ผู้ช่วยงานสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง 

• ผู้ช่วยงานการขอ          
ใบประกอบวิชาชีพ 

• ผู้ช่วยการดำเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 

 

 

นางสยามล  ใจฉลาด นายวทัญญู  จันทร์พูล 

• หัวหน้างานเล่ือนตำแหน่ง  
การขอมีหรือเล่ือนวิทย
ฐานะ 

• หัวหน้างาน 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเล่ือน
เงินเดือน/ค่าตอบแทน 

• หัวหน้าการดำเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ 

• หัวหน้างานการย้าย       
การไปช่วยราชการ 

• หัวหน้างานส่งเสริมวินัย  
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

• หัวหน้างานเวรยาม
กลางวัน/กลางคืน 

• ผู้ช่วยงานการวางแผน
และจัดสรรอัตรากำลัง 
บุคลากรทางการศึกษา 

• ผู้ช่วยงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานและ     
การเล่ือนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

• ผู้ช่วยงานเล่ือนตำแหน่ง  
การขอมีหรือเล่ือน     
วิทยฐานะ 

 
 
 

• ผู้ช่วยงานการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

• ผู้ช่วยงานเวรยาม
กลางวัน/กลางคืน 

• ผู้ช่วยงานการลา 
• ผู้ช่วยงานการย้าย       

การไปช่วยราชการ 
 

 

• ผู้ช่วยงานพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

• ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัย  
คุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี นางสาววิลาสินี  แทนทวี นางสาวกิตติมา  สุขศิริ 
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หลักการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

การดำเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนพนมศึกษา  ได้ปฏิบัติงานตามหลัก PDCA ซึ่งมีดังนี ้

 

PDCA 
 P   (Plan)       =   การวางแผนในการทำงาน 

D   (Do)         =   การลงมือปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 
C   (Check)    =   การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
A   (Act)        =   การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานต่อไป 
 
กระบวนการจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานบรรลุผล มีข้ันตอนดังนี้ 
1. จัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เหมาะสมกับงาน  
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบแต่ละตำแหน่งตามความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม  
3. จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นกรอบสำหรับวางแผนการบริหาร  
4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. จัดการบริหารและควบคุมคุณภาพการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการบริหาร     

3 ระบบ คือระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารวิชาการ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน                      
โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  

6. ใช้วงจรคุณภาพ  PDCA เป็นเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ  ช่วงระยะเวลาชัดเจน มีการจัดทำรายงานและ      
ขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินงานไปตามแผน และบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นยังมี
ระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลการทำงาน โดยมีการประชุมผู้นำระดับสูง ประชุมคณะกรรมการบรหิาร       
กลุ่มบริหารงานท้ัง 5 กลุ่มบริหารงาน ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ และประชุม
ครูประจำเดือนทุกเดือน เพื่อติดตาม สรุปผล ทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานท่ีบรรลุผลสำเร็จ 
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7. นำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
จากกระบวนการดำเนินงานทำให้โรงเรียนพนมศึกษาบริหารบุคคลได้ตรงตามความสามารถและ

ความรู้ จึงทำให้โรงเรียนมีนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ คู่มือการปฏิบัติตนของแต่ละกลุ่มงาน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

รายงานผล/ปรับปรุง/พัฒนา 

บรรลุ 

ปรับปรุงแก้ไข ผลการดำเนินงาน 

นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 

วางแผน/ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 

จัดทำนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

จัดโครงสร้างการบริหารงาน 

ไม่บรรลุ 
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ภาระงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๑. งานการวางแผนอัตรากำลัง  
๒. งานการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
๓. งานการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
๔. งานเล่ือนตำแหน่งให้สูงขึ้น/การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ    
๕. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนเงินเดือน/ค่าตอบแทน   
๖. งานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   
๗. งานการย้าย  การไปช่วยราชการ  
๘. งานการลา  
๙. งานการขอใบประกอบวิชาชีพ  
๑๐. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๑๑. งานเวรยามกลางวัน/กลางคืน  
๑๒. งานการจัดทำทะเบียนประวัติ   
๑๓. งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
๑๔. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
๑๕. งานบำรุงขวัญและกำลังใจ  
๑๖. งานส่งเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรม   
๑๗. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ   
๑๘. งานสารบรรณฝ่ายและการขออนุญาตไปราชการ  
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บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคลคือ บุคคลท่ีผู้อํานวยการแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
มีหน้าท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ใหค้วามคิดเห็นแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
 2. ร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผลงาน 

3. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
นโยบาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

๕. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๖. บริหารงาน วางแผน กํากับ และติดตามผลจัดทําสารสนเทศของฝ่าย 
๗. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๙. ประสานทุกกลุ่มงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดตัวชี้วัด 
๑๐. กํากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
๑๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคลลตามแผนปฏิบัติการ 
๑๓. รวบรวมและจัดทํารายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทบาทหน้าที่ของงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1. งานการวางแผนอัตรากำลัง  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง  
 1. รวบรวมและรายงานข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบด้วย  
  - จำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขาวิชาเอก  
  - จำนวนครูอัตราจ้าง  
  - จำนวนพนักงานราชการ  
  - จำนวนลูกจ้างประจำ  
  - จำนวนลูกจ้างช่ัวคราว  
 2. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังของสถานศึกษา  
 3. จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา  
 4. เสนอแผนอัตรากำลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 5. เสนอแผนอัตรากำลังต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 6. นำอัตรากำลังสู่การปฏิบัติ  
 7. กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง  
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  
 1. กำหนดตำแหน่ง หรือเสนอขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 
ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษา  
 2. ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการ ภาระหน้าที่ท่ี  
เปล่ียนแปลงของสถานศึกษา  
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 ๑. โรงเรียนพนมศึกษามีอัตรากำลังเพียงพอ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. แผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ 

 ๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 

 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

การวางแผนอัตรากำลัง 

รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ สพท. 

วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ 

เสนอแผนอัตรากำลังต่อสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ผ่าน 

จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปฏิบัติ/กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงาน 

เสนอแผนอัตรากำลังขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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2. งานการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  - จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามสาขาวิชาเอก 
  - จำนวนครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ 
  - จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
 2. รวบรวมข้อมูล จำนวนนักเรียน และการจัดช้ันเรียน 
 3. คำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
 4. เสนอความต้องการ จำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจำแนก
สาขาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด 
*รวบรวมจำนวนชั้นเรียนและนักเรียน เพื่อจัดทำสถิตินักเรียน 
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 ๑. โรงเรียนพนมศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. แผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ 

 ๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 

 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวบรวมข้อมูล จำนวนนักเรียน และการจัดช้ันเรียน 

คำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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3. งานการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การสรรหาบุคคลเข้ารับการบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. ดำเนินการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีเห็นชอบหรือมอบหมาย 
การสรรหาพนักงานราชการ 
 1. เสนอความต้องการพนักงานราชการต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด 
 2. ดำเนินการสรรหาเพื่อแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีเห็นชอบหรือ 
มอบหมาย 
การสรรหาลูกจ้างประจำ 
 1. เสนอความต้องการลูกจ้างประจำ กรณีมีอัตราว่างต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด 
 2. ดำเนินการสรรหาโดยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างประจำกรณีสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย 
 3. การดำเนินการสอบคัดเลือก ยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน 
ราชการ พ.ศ. 2537 
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
 1. ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด 
 2. การดำเนินการสรรหา อาจทำได้โดยการสรรหา การสอบคัดเลือกแล้วแต่ความเหมาะสม 
 3. การดำเนินการ ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างช่ัวคราว  
กระทรวงการคลังกำหนด 
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 1. ผู้ขอกลับเข้ารับราชการยื่นคำร้องขอกลับเข้ารับการต่อสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาเสนอคำร้องขอกลับเข้ารับราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติ 
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 
 3. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
*ประกาศ สรรหา คัดเลือก ออกข้อสอบ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 1. ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔6 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 

เสนอความต้องการต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  

ดำเนินการสรรหา  
เพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เสนอความต้องการต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  

ดำเนินการสรรหา  
เพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เสนอความต้องการ 
กรณีมีอัตราว่างต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  

ดำเนินการสรรหา  
เพื่อแต่งต้ัง 

เสนอความต้องการ 
กรณีมีอัตราว่างต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  
 

ดำเนินการสรรหาบุคคล
กรณีได้รับการจัดสรร
จากสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
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4. งานการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น/การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1.ประชุมข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์และว ิธ ีกา ร               
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองว่า ครอง คศ. นั้น ครบ 4 ปี (หรือ 
3 ปีหากลดเวลาได้) มีผลการประเมินผ่าน 3 รอบ (2 รอบ หากลดเวลาได้) และไม่ถูกลงโทษทางวินัยมากกว่า
ภาคทัณฑ์ (หากถูกลงโทษมากกว่านั้น ผลการประเมินปีนั้นไม่ให้ใช้ ให้ใช้ปีก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น และต้องมีผล
การประเมิน ครบตามกำหนด 3 รอบ หรือ 2 รอบแล้วแต่กรณี) 
 3. รวบรวมผลการประเมิน 2 หรือ 3 รอบ แล้วแต่กรณี หากอยู่ในช่วงเชื่อมต่อให้ใช้ผลการประเมินใน   
ว.17 หรือ ว.21 เช่ือมต่อได้แล้วแต่กรณีแต่ต้องมีผลการประเมิน PA อย่างน้อย 1 ปี และจัดทำเป็น PDF 
 4. จัดทำแผนการสอนท่ีดีท่ีสุด 1 แผน และทำเป็น PDF 
 5. นำแผนการสอนไปสอน และบันทึกคลิปวีดีโอการสอนไว้ 1 คลิป 
 6. จัดทำคลิปวีดีโอปัญหาท่ีเกิดในการสอนช่ัวโมงนั้น หรือแรงบันดาลใจท่ีจะสอนใน 1 ช่ัวโมงนั้น 
 7. เก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการสอนใน 1 ช่ัวโมงนั้น ไม่เกิน 3 ไฟล์ 
อาจจะเป็น PDF หรือไฟล์วีดีโอผลงานนักเรียน 
 8. จัดทำคำขอมีหรือขอเล่ือนวิทยฐานะ 
 9. นำข้อมูล ข้อ 3 – 8  เข้าระบบ DPA แล้วรอฟังสำนักงานเขตพื้นท่ีท่ีสังกัด กับ ศธจ. ว่าให้แก้ไขข้อมูล
หรือไม่ หากให้แก้ตรงไหนก็สามารถอัพข้อมูลเข้าไปใหม่ได้ หากไม่แก้ไขแล้วก็รอฟังผลการประเมิน 
 10. หากผลการประเมินผ่านก็เตรียมในการทำวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นไป แต่หากไม่ผ่านก็จะต้องจัดทำและส่ง
ข้อมูล ข้อ 3 – 8 ใหม่ ในภาคเรียนถัดไป จนกว่าจะผ่าน 
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 
ตามกฎหมาย 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. หนังสือสำนักงาน ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 0206.4/ว17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 หลักเกณฑ์ 
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ 0206.3/ว9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
 4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ 0206.3/ว10 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

การเปล่ียนตำแหน่งให้สูงขึ้น /  
การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 

ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ และศึกษาเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง 

ประเมินผล 

ผ่าน 

รวบรวมผลการประเมิน (แผน คลิปวีดีโอการสอน คลิปวีดีโอปัญหาจากการสอน ผลงานนักเรียน) 

ข้อมูลเข้าระบบ DPA 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

รอคำส่ังแต่งต้ังและเตรียมในการทำวิทยฐานะ 

ท่ีสูงขึ้นไป 

จัดทำคำขอมีหรือขอเล่ือนวิทยฐานะ 

 



P a g e  | 17 
 

5. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. สถานศึกษาจัดทำมาตรฐาน/ภาระงานขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
 2. สถานศึกษากำหนดเกณฑ์/วิธีการประเมินผลงานโดยให้พิจารณาท้ังคุณสมบัติและคุณลักษณะของ 
บุคคลให้สอดคล้องตามลักษณะงาน 
 3. แจ้งบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
 4. ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินระดับดีเด่น 
* ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาคผนวก ก่อนถึงรอบ
การประเมินอย่างน้อย 15 วัน 
 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ 
 1. สถานศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในฐานะผู้บังคับบัญชา 
 3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอความเห็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้คณะกรรมการ 
ตามข้อ 2 พิจารณา 
 4. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา 53 
 6. สถานศึกษา แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมระบุเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ ตามมาตรา 53 
 7. สถานศึกษา จัดส่งคำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน และไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรใน 
สังกัด ท่ีออกคำส่ังไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติและเบิกจ่าย
เงินเดือนต่อไป 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
 1. กรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ ให้ผู ้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานพร้อมเสนอความเห็นและ
รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 



P a g e  | 18 
 

 2. ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด          
ตามความเหมาะสม 
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง 
 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในฐานะผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
*ดำเนินการแต่งต้ังคำสั่งคณะกรรมการการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศหลักเกณฑ์การ 
ประเมินพิจารณาความดีความชอบ โดยให้ข้าราชการครูทุกคนส่งผลงานที่นอกเหนือจากการสอน เช่น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผลคะแนน O-Net เป็นต้น 
 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
มากยิ่งขึ้น 
 
 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื ่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย 
 5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/39 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเล่ือนเงินเดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 1422  
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 627  
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/65 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เรื่อง การเล่ือนเงินเดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 1676  
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการแต่งต้ังครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งเพื่อนับมีตัว ณ วันท่ี  
1 มีนาคม 2562 
 10. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 1692  
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2562) 
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 11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเล่ือนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ  
 13. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 เรื่อง การได้รับ 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 14. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 2972  
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณี 
ถึงแก่ความตาย 
 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับตำแหน่ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 
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6. งานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
- การดำเนินการทางวินัย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 1. ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่
ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทำผิดวินัย     
ไม่ร้ายแรง 
 2. ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระผิดวินัยหรือสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือเห็นว่ามี
ความผิดเกินอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดำเนินการต่อไป 
 3. รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
 1. ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่า 
 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.” 
 2. ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ 
 3. ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
* ดำเนินการแจกระเบียบวินัยร้ายแรง 15 ข้อ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
- การลงโทษ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 1. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั ้ง ตามมาตรา 53 สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณี       
ครูผู ้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื ่นที ่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ั ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญา (เว้นแต่กระทำผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ) 
 2. รายงานการส่ังพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
การรายงานผลการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัย 
 2. คณะกรรมการดำเนินการตามข้ันตอนหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด และสรุปผลการดำเนินการเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ส่ังแต่งต้ัง  
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 3. ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการในอำนาจตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
การรายงานผลการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัย 
 2. คณะกรรมการดำเนินการตามข้ันตอนหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด และสรุปผลการดำเนินการเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ส่ังแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 
 3. ผู้บงัคับบัญชา/ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการในอำนาจท่ีกฎหมายกำหนด 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษารับเรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้ว 
เสนอไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ในกรณีท่ีอุทธรณ์ยื่นเรื่องผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษารับเรื่องอุทธรณ์คำส่ังลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจ 
  2.1 กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ศ.จ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคำส่ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ศ.จ. กำหนด 
  2.2 กรณีอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดการ    
ร้องทุกข ์
   1) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ศ.จ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง 
   2) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับ
ข้องในเรื่องมาจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ   
อ.ก.ศ.จ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง 
การออกจากราชการ 
 1. ผู้ประสงค์ลาออกจากราชการยื่นหนังสือของลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาโดยยื่นล่วงหน้าก่อน 
วันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 2. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครู ครูผู้ช่วย และ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
การประสงค์ขอลาออกของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 1. ผู้ประสงค์ลาออกจากราชการยื่นหนังสือของลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา 
 2. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาตลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาอื่น 
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การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ 
เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
 2. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว้ใน 
มาตรฐานตำแหน่ง 
 3. ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
 4. รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
การให้ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
 1. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 2. ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ หากภายหลังปรากฏว่า 
ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 
 3. รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
การให้ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
 1. สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
 2. ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุตามมาตรา 53 ส่ังให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
 1. ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจจะ 
ปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
 2. รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป 
 1. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร (มาตรา 30)  
(1) (4) (5) (7) (8) หรือ(9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 
 3. รายงานการส่ังให้ออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรณีมีเหตุสงสัยว่าไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
(มาตรา 30(3)) 
 1. ผู้บังคับบัญชาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
 2. ผู้บังคับบัญชาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. เมื่อ อ.ก.ศ.จ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30(3) ให้ผู้มีอำนาจ
ส่ังบรรจุแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ออกจากราชการ 
*ผู้มีความประสงค์ลาออกทุกกรณี ต้องยื่นบันทึกข้อความไม่น้อยกว่า 30 วัน  
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงการทำผิดทางวินัยและการลงโทษ 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 2. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 3. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549 
 4. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 
 5. ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 6. ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 7. ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
 8. กฎ ก.ค. ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการส่ังพักราชการ การส่ังใหออกจากราชการไวกอนและ 
การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
 9. กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2539) วาดวยการส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
 10.กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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7. งานการย้าย การไปช่วยราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ๑. กรณีขอช่วยราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับคำร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบข้อมูลเหตผุล 
ความจำเป็น ตามหลักเกณฑ์ท่ี สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดแล้วแต่กรณี  

 ๑.๒ นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาอนุญาตการขอช่วยราชการ  
 ๑.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตให้ช่วยราชการ คราวละไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วัน

อนุญาต และแจ้งผลให้โรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการ 
        ๒. กรณีขอช่วยราชการต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาของข้าราชการครู 
  ๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคำร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบข้อมูล
อัตรากำลังครู และความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นสังกัดในการขอไปช่วยราชการ  

การย้าย การไปช่วย
ราชการ

การย้ายติดตามคู่
สมรส

กรณีเจ็บป่วย
อย่างร้ายแรง

กรณีถูกคุกคาม
ต่อชีวิต

กรณีไปช่วย
ราชการใน

หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาท่ี
ขาดอัตรากําลัง

กรณีไปช่วยราชการใน
หน่วยงานที่

ปฏิบัติงาน/โครงการ
อันเร่ืองมาจาก

พระราชดําริพระราช
ประสงค์
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 ๒.๒ กรณีเป็นการขอช่วยราชการต่อเนื่องให้ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
เพื่อส่ง ปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัดและปริมาณงานของสถานศึกษาที่ช่วยราชการพร้อมความเห็น
ผู้บริหาร สถานศึกษามาประกอบการดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
อนุญาตการขอช่วยราชการ 

 ๒.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนต้นสังกัดทราบ เพื่อให้มอบหมายงานในหน้าที่และส่งตัวไปปฏิบัติราชการทาง 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับอนุญาต 

 ๒.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้ช่วยราชการจะต้องพิจารณาให้ช่วยราชการในสถานศึกษาที ่มี  
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์เท่านั้น 
หลักฐานในการดำเนินการย้าย การไปช่วยราชการ 
 1. คำร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
 2. บันทึกขอช่วยราชการ พร้อมความเห็นของ ผอ.สถานศึกษา  
 3. ความเห็นของ ผอ.สพท.  (กรณีสถานศึกษาขัดข้องในการช่วยราชการ  ผอ.สพท.จะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาให้สถานศึกษาและข้าราชการครูอย่างไร)  

4. แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาท่ีขอช่วยราชการ 
 5. สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. 16 

กรณีติดตามคู่สมรส  
1. คำส่ังย้ายของคู่สมรส  
2. สำเนาทะเบียนสมรส  

กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
 1. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน 
 2. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต  
 3. บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ 
 4. ใบรับรองแพทย์กรณีถูกทำร้ายร่างกาย  

 กรณีช่วยราชการในหน่วยงานตามโครงการพระราชดำริหรือพระราชประสงค์  
 1. หนังสือหน่วยงาน/ส่วนราชการขอยืมตัวช่วยราชการ 
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ภายในเขตพื้นท่ี

ผู้ขอยื่คําร้องผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ

ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผู้บังคับบัญชาลงความเห็น

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาพิจารณาอนุญาต

สพท.แจ้งผู้เกี่ยวข้อทราบ/
ส่งตัว

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 ก.กรณีขอช่วยราชการของข้าราชการครูภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา/ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ภายนอกเขตพื้นท่ี

ผู้ขอยื่นคําร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ

ตรวจสอบคุณสมบัติ/ผู้บังคับบัญชา   
ลงความเห็น

เสนอ สพฐ. พิจารณา

สพฐ. แจ้งผลพิจารณา

สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ส่งตัว



P a g e  | 29 
 

 ข.กรณีช่วยราชการของบุคลากรทางการศึกษา 

                            

  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มติม 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท.รับคําร้อง/ตรวจสอบเอกสาร

สพฐ.ตรวจสอบเอกสารครบตามหลักเกณฑ์

สพฐ.พิจารณาอนุญาต

สพฐ.แจ้งผลพิจารณาให้ สพท.

สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ส่งตัว
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8. งานการลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการลา

ลาป่วย

ลาคลอดบุตร

ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอด

บุตร

ลากิจส่วนตัว

ลาพักผ่อน

ลาอุปสมบท
หรือลาไป

ประกบพิธีฮัจย์

ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือ

เข้ารับการ
เตรียมพล

ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการ

วิจัย

ลาไป
ปฏิบัติงานใน

องค์กรระหว่าง
ประเทศ

ลาติดตามคู่
สมรส

ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ด้านอาชีพ
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ประเภทของ 
การลา 

แนวปฏิบัติ ผู้อนุญาต 

๑. การลาป่วย - ลา ๓0 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์  
- ไม่ถึง ๓0 วัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือ 
หลายครั้งติดต่อกัน อาจมีใบรับรองแพทย์ข้ึนอยู่
กับผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจ  
-ไม่เกิน ๑๒๐ วัน มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน  
– กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะ
ให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่ เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว
ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  
– การลาป่วย แม้จะมีราชการจำเป็นเกิดข้ึนใน
ระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอำนาจอนุญาตก็ไม่
สามารถเรียกตัวผู้นั้นมา ปฏิบัติงานได้ท้ังนี้
เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจำเป็น 

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
– ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. การลาคลอด
บุตร 

- ลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน 
ระหว่างลา  
- เงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ 
ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน 

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๓. การลาไป
ช่วยเหลือภริยาท่ี
คลอดบุตร 

- การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ  
- การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดเกิน ๑๕ วัน 
ไม่ให้ได้รับเงินเดือน ระหว่างลา  
- การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรในส่วน
ของเงินวิทยฐานะอยู่ ระหว่างพิจารณา กำหนด
รายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภท การลาท่ี
กำหนดขึ้นใหม่ 

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. การลากิจ
ส่วนตัว 

- ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน  
- ไม่เกิน ๔๕ วันทำการ ได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลา  
– ปีท่ีเริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ทำการ  
- ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันทำการ โดยไม่มี
สิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
– ระหว่างลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร แม้จะมี
ราชการจำเป็นเกิดขึ้นใน ระหว่างลาอยู่นั้นผู้มี

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ประเภทของ 
การลา 

แนวปฏิบัติ ผู้อนุญาต 

อำนาจอนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมา 
ปฏิบัติงานได้ 

๕. การลาพักผ่อน - ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้หยุดราชการตาม
วันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน  
จึงไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อน 

- 

๖. การลาอุปสมบท
หรือการไป 
ประกอบพิธีฮัจย ์

- รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
- ลา ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วันโดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 
- ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 
๖๐ วัน 

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

๗. การลาเข้ารับ
การตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียม
พล 

- ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
-เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน ให้งดจ่ายเงินเดือน
ไว้จนถึงวนัเข้าปฏิบัติราชการ หากหัวหน้าส่วน 
ราชการเห็นสมควร ให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีก   
ก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน  
- ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 
๖๐ วัน 

- หัวหน้าส่วนราชการ  
- หัวหน้าส่วนราชการ 

๘. การลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัยหรือ
ดูงาน 

- ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔ ปีนับ
แต่วันไป จนถึงวันก่อน วันมารายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติราชการ  
- ลาเกิน ๔ ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ ปี  
- ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 
๖๐ วัน 

- ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 
ผอ.สพม (ในประเทศ) 
- หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณา 
(ต่างประเทศ) 

๙. การลาไป
ปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ 

- ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา      
เว้นแต่อัตราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การ
ระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการ ให้ ได้รับเงินเดือนจากทางราชการ
สมทบรวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการท่ีได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณา อนุญาต  
- ไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
 

- รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา
อนุญาต 
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ประเภทของ 
การลา 

แนวปฏิบัติ ผู้อนุญาต 

๑๐. การลาติดตาม
คู่สมรส 

- ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี  
- กรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี  
ให้ลาออกจากราชการ  
- ไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 

- ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ จนถึง 
ผู้มีอำนาจอนุญาต 

๑๑. การลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้าน 
อาชีพ 

- สำหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการใน หน้าท่ี หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทำการตามหน้าท่ี จนทำให้ 
ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือที่
จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน 
- เงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณากำหนด
รายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาท่ี
กำหนดขึ้นใหม่ 

- หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
อนุญาต 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการลาแต่ประเภท 
 2. ผู้ขอลายื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
 3. ส่งเรื่องตามลำดับข้ันตอน ตามสายงาน 
 4. เจ้าหน้าท่ีได้เรื่องแล้ว ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 

 ๔.๑ ใบลา ระบุวันลาถูกต้องชัดเจน 
 ๔.๒ เอกสารประกอบ 
5. ทำบันทึก เสนอขออนุญาตนำเสนอผู้บังคับบัญชาผุ้มีอำนาจลงนาม 
6. แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ขออนุญาตทราบ 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังยังสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการ และหลักฐานการลาได้ถูกต้อง เพื่อสิทธิและประโยชน์ของข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราช พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขออนุญาต ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์แล้ว

สถานศึกษา/เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน

เสนอต่อผู้มีอํานาจ ลงนาม แจ้ง ผู้ขออนุญาตลาทราบ
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9. งานการขอใบประกอบวิชาชีพ  
คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 2. มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง คุณสมบัติของ   
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 3. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติ
ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบยีนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)           
 ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีคุรุสภาให้การรับรองท่ีมีความประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(KSP Self-Service) เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง  
 ตรวจสอบรายชื ่อผู ้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ผ่านมหาวิทยาลัย/สถาบัน         
เพื่อขอรับเลขท่ีส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะต้องผ่าน
การทดสอบ ๕ วิชา และประเมินสมรรถนะตามท่ีคุรุสภากำหนด 
 2. เข้าใชง้านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 การยื่นคำขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 
KSP Self-Service (https://selfservice.ksp.or.th) 
* กรณียังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน แล้วดำเนินการล็อกอินเข้าสูร่ะบบ 
 3. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e-service 
โดยให้เลือกยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต KSP-Bundit เข้าเมนู ใบอนุญาต -> ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต –     
ครูไทย -> บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครู สำหรับ KSP-Bundit ให้บันทึกข้อมูลและแนบเอกสาร
ประกอบคำขอ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคำขอในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 4. ชำระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 หลังจากบันทึกคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลือกเมนู ใบอนุญาต ขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาต – ครูไทย ตรวจสอบข้อมูล
ขอข้ึนทะเบียน และคล๊ิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระ
ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่  
  1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ระบบยังไม่รองรับการชำระผ่าน mobile Banking) 
  2. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย 
  3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

                     
 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
กฎระเบียบต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีออกมาเพื่อควบคุม และให้เป็นหลักปฏิบัติ

สำหรับครูในการดูแลอบรมส่ังสอนลูกศิษย์ จะเป็นส่ิงท่ีคอยกำกับให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ สร้างเด็ก
ให้เติบโตเป็นคนดีในสังคม 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 
คส.01.10

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม KSP Bundit

เจ้าหน้าท่ีนําส่งกลักฐานเสนอ
ต่อครุสภา

คุรุสภาดําเนินการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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10. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

 1. สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ได้รับทราบและแจ้ง
ความประสงค์ในการพัฒนา 

 2. จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. ขออนุมัติแผนการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
ดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 
  1. การจัดทำคู่มือเอกสารประการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2. จัดหาวิทยากร 

  3. จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 

  4. ดำเนินการพัฒนา 

  5. ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล 

 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

สํารวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา

จัดทําแผนพัฒนา

ขออนุมัติแผนพัฒนา

ดําเนินการพัฒนา

ประเมินผลและรายงาน
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ผลที่คาดหวัง 
 1. มีระบบนิเวศในการทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
 2. มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นใน
ความถูกต้อง 
 3. ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในโรงเรียนพนมศึกษา มีทักษะ ความรู้ท่ีตอบสนองการทำงาน
ในศตวรรษท่ี 21 มีนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อการขับเคล่ือนตามภารกิจงาน มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการ
ทำงานสามารถทำงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๒  ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒  ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔  ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๒  ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

11. งานเวรยามกลางวัน/กลางคืน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. เสนอแต่งต้ังเวรยามรักษาการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในอาคารสถานที่ให้รัดกุม  

3. ควบคุม ดูแลการจัดเวรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเวลากลางวัน/
กลางคืน  วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดต่าง ๆ ตามระเบียบ  

   4. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ให้ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

 5. ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  

6. รายงานผลการปฏิบัติงานของครูเวรยาม เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบ
การปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอแต่งต้ังเวรยามปฏิบัติตามคำส่ัง 

ควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม 

การวางแผนงานเวรยาม 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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12. งานการจัดทำทะเบียนประวัติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างตาม
ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  
      1.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ลงใน google form 
      1.2 สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงในระบบ HRMS  
      1.3 เปล่ียนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติในระบบ HRMS 
 2. การแก้ไขวันเดือนปีเกิด ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง ตามขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
      2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ชื ่อสกุล           
วุฒิการศึกษา ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น  ประกอบด้วยสูติบัตร 
ทะเบียนราษฎร์หลักฐานทางการศึกษา  
      2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง  
      2.3 นำเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติ  
      2.4 ดำเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ  
      2.5 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกข้อมูล 

สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอแก้ไข 

การวางแผนงานการจัดทำทะเบียนประวัติ 
 
 

นำข้อมูลไปใช้ใน 

การบริหารบุคคล 
งานบุคคล 

 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

นำเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขออนุมัติ 
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13. งานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตรา บ.ม./
บ.ช./จ.ม./จ.ช./ ต.ม./ต.ช./ ท.ม./ท.ช.  
 2. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด  
 3. จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื ่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก    
คุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 4. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2484 
 5. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2507 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรวจ/ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  

 

ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา 

(กรณีขอช้ันช้าง/มงกุฎ) 
 

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองการเสนอขอเครื่องราชฯ  

ว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ 

การวางแผนงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

จัดทำประวัติการรับราชการของ
ผู้รับราชการครบ 25 ปี 

(กรณีเหรียญจักรพรรดิมาลา) 
 

จัดส่งเอกสารไปยังต้นสังกัด  

 

ดำเนินการบันทึกข้อมูลการได้รับ
เครื่องราชฯ 

เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามในเอกสาร 
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14. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. สถานศึกษาทำการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ  
 2. สถานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ  
 3. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติดีปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติปฏิบัติ  
ตามระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ 

กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการส่งเสริม 

งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ควบคุม ดูแล และส่งเสริม 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 3. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
 

๑๕. งานบำรุงขวัญและกำลังใจ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 1. ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูล 
 2. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ดำเนินงานตามโครงการ 
 5. ประเมินผลโครงการ 
 6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบำรุงขวัญและกำลังใจ 

ประชุมจัดเตรียมข้อมูล 

นำเสนอโครงการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ดำเนินงานตามโครงการ 

สรุปและรายงานผล 
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ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 1. บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจ 
 2. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มติม 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
๑๖. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

 1. สถานศึกษา/หน่วยงานศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ 

 2. สถานศึกษา/หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 3. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง 

 4. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 5. ผู้บังคับบัญชาหมั่นสังเกต ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำ
ผิดวินัยตามควรแก่กรณี 

 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนอยู ่ในวินัย  
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
 

ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ 

 

กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการส่งเสริม 

 

ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา 

สังเกต/ดูแล/ป้องกัน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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๑๗. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ๑. สถานศึกษาส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ   
ศึกษาในสถานศึกษาทราบ  
 ๓. ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสถานศึกษา ส่งใบสมัครหรือผลงานเข้ารับการประเมิน  
 ๔. สถานศึกษาให้หรือเสนอชื ่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่สมควรได้รับคำชมเชย          
เงินรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 ๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอ อ.ก.ศ.จ.เขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหรือให้คำชมเชยเงินรางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

การวางแผนงานการส่งเสริม
และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบ 

ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสถานศึกษา ส่งใบสมัครหรือผลงานเข้ารับการประเมิน 

สถานศึกษาให้หรือเสนอช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอ อ.ก.ศ.จ.เขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศผล 
มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
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๑๘. งานสารบรรณฝ่ายและการขออนุญาตไปราชการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
งานสารบรรณฝ่าย 
 1. เจ้าหน้าท่ีสารบรรณฝ่ายรับหนังสือราชการจากงานสารบรรณกลางของโรงเรียน 
 2. ดำเนินการลงทะเบียนเลขท่ีหนังสือรับ 
 3. เสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาส่ังการหนังสือแต่ละฉบับไปยังข้าราชการครูและ
บุคลากรหรือฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. ดำเนินการประสานติดต่อข้าราชการครูและบุคลากรหรือฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 5. จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้มตามเลขทะเบียนที่ลงรับ 
การขออนุญาตไปราชการ 

 1. เจ้าหน้าท่ีรับหนังสือราชการจากข้าราชการครุและบุคลากรท่ีได้รับคำส่ังให้ไปราชการ 
 2. ดำเนินการขอเลขคำส่ัง 
 3. ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือคำส่ังไปราชการ  
 4. เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม 
 5. ประสานข้าราชการครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและสำเนาเอกสารไว้ 3 ฉบับ 
 6. จัดเก็บหนังสือคำส่ังเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐาน 

                 
ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 1. สามารถสืบค้นหนังสือรับได้จากเลขทะเบียนและหนังสือท่ีเก็บเข้าแฟ้ม 
 2. ข้าราชการครูได้รับข่าวสารหรือการพัฒนาตนตรงตามสายงาน 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน (work chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณฝ่าย 

ลงทะเบียนเลขท่ีหนังสือรับ 

เสนอหัวหน้าฝ่าย 

ดำเนินการประสานฝ่ายงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการตามหนังสือ/จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม 
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การขออนุญาตไปราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเลขคำส่ังและออกหนังสือไปราชการ 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

จัดเก็บหนังสือ 

การขออนุญาต 

ไปราชการ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

เดือน ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พฤษภาคม ๖๕– เมษายน ๖๖ ➢  ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

➢  ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
➢  PLC ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
➢  ขวัญและกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
➢  การขอใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
➢ งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
➢ จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานการอยู่เวรยามรักษาการณ์ 

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 

 

พฤษภาคม ๖๕ ❖ จัดทำทะเบียนประวัติในระบบ HRMS 
 

 

นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 

 

กรกฎาคม ๖๕ ❖ อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งท่ี ๑) นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 
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เดือน ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
สิงหาคม ๖๕ ❖ ยื่นเอกสารคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา 

❖ รายงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 
 
 
 

 

กันยายน ๖๕ ❖ รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ครั้งท่ี ๑) 

❖ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครั้งท่ี ๑) 

❖ ส่งบันทึกข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

❖ จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
❖ สำรวจข้อมูลอัตรากำลัง 
❖ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 

 

ตุลาคม ๖๕ ❖ รายงานวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 
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เดือน ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พฤศจิกายน ๖๕ ❖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ นางสาวกิตติมา สุขศิริ 

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 

 

ธันวาคม ๖๕ ❖ ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นายวทัญญู จันทร์พูล 
นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสยามล ใจฉลาด 

 

มกราคม ๖๖ ❖ ยื่นเอกสารคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

❖ กิจกรรมวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
❖ อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งท่ี ๒) 

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 

 

มีนาคม ๖๖ ❖ รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ครั้งท่ี ๒) 

❖ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครั้งท่ี ๒) 

❖ จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
❖ รายงานผลโครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
❖ เสนอโครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

นางสาวปทุมวัน ดุษฎี 
นางสาววิลาสินี แทนทวี 
นางสาวกิตติมา สุขศิริ 
นางสยามล ใจฉลาด 
นายวทัญญู จันทร์พูล 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 

นางผกา  สามารถ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 

ผู้จัดทำ 

นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ครู คศ.2  โรงเรียนพนมศึกษา 

นางสาววิลาสินี  แทนทวี  ครู คศ.2  โรงเรียนพนมศึกษา 

นางสาวกิตติมา  สุขศิริ  ครู คศ.1  โรงเรียนพนมศึกษา 

นางสยามล  ใจฉลาด  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนพนมศึกษา 

นายวทัญญู  จันทร์พูล  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนพนมศึกษา  
 

 

ออกแบบปก 

นายวทัญญู  จันทร์พูล  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนพนมศึกษา  
 

 

ปีที่จัดทำ   

พ.ศ. 2565 
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