การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
--------------------------------------------------เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จึง
กาหนดการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้
ภารกิจงานบุคลากร
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
แนวทางการปฏิบัติ
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3) นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสานักงานเขตพื้นที่
4) นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
1.2 การกาหนดตาแหน่ง
แนวทางการปฏิบัติ
1) สถานศึกษาจัดทาภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
นาเสนอ ต่อสานักงานเขตพื้นที่
1.3 การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
แนวทางการปฏิบัติ
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอ
กาหนดตาแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังสานักงานเขต
พื้นที่
2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3) ส่งคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่เพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.1 ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอานาจหน้าที่ของผู้มีอานาจตามมาตรา53
แนวทางการปฏิบัติ
1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด

2.2 การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนด
2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถ
ดาเนินการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สถานศึกษากาหนด
2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาแหน่ง
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้
ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดารงตาแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารักษาการในตาแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา)
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการปฏิบัติ
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล
งาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
(3) ดาเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ
แนวทางการปฏิบัติ
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(3) ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ
กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดาเนินการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด
กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ดาเนินการ จ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
3.4 การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
แนวทางการปฏิบัติ
ดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
ดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
3.6 งานทะเบียนประวัติ
1) การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
แนวทางการปฏิบัติ
(1) สถานศึกษาจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ฉบับ
(2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่ 1 ฉบับ
(3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ
3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวทางการปฏิบัติ
1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2) ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณา
ภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.8 การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
3) นาเสนอผู้มีอานาจลงนามในบัตรประจาตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้

4) ส่งคืนบัตรประจาตัวถึงสถานศึกษา
3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ และการจัด
สวัสดิการ ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
4. วินัยและการรักษาวินัย
4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
2) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระทาผิดวินัย
หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง
3) รายงานการดาเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
2) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่พิจารณาลงโทษ
3) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
4) รายงานการดาเนินงานทางวินัยไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การอุทธรณ์
1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4.4 การร้องทุกข์
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก
การกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นที่หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี
4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
1) ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2) ดาเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกาลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
5. งานออกจากราชการ
5.1 การลาออกจากราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
1) ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
แนวทางการปฏิบัติ
1) ดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.กาหนด
2) ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
3) ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ
4) รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

