
 

 

ตารางก าหนดขอบข่ายงานและการด าเนินงานบุคคล 
 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 1.วางแผนอัตราก าลัง 
2.จัดท าแผนอัตราก าลังของ
โรงเรียน 
3.ควบคุมและติดตามแผน
อัตราก าลัง 
 

1. ส ารวจข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.วิเคราะห์ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบตามความ
จ าเป็น ความต้องการ 
ความขาดแคลนเทียบ 
กับเกณฑ์และสอดคล้อง 
กับบริบทของโรงเรียน 
3.ท าแผนอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4.ควบคุมและติดตามแผน
อัตราก าลัง 

1.สรรหาอัตราก าลังตาม
สภาพบริบท   
ความขาดแคลน 
ความต้องการ 
2.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช
3.วิเชียร  มอญแก้ว 
4.หัวหน้าวชิาการโรงเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง  ย้าย 1.สรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลัง 
 
 
 
2.การแจ้งก าหนดปฏิทินการ
ย้ายของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.วางแผนการสรรหา 
3.สรรหาครูและบุคลากร
ตามแผน 
4.การก ากับติดตามผลการ
สรรหา 
1.ก าหนดกรอบปฏิทินการ
ย้าย 
2.แจ้งเกณฑ์การย้าย 
3.รับค าร้องการย้ายและ
การส่งเอกการการย้าย 
4.การติดตามผลการย้าย 

 1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช
3.วิเชียร  มอญแก้ว 
 
 
 
1.หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 การส่งเสริมศักยภาพครู 
3.1  การส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2  การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
2. พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.1  การส่งเสริมวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1) ส ารวจข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2) ก าหนดขอบข่าย 
ปฏิทินการพัฒนาครูใน
การมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
3) ส่งเสริม ติดตาม ให้
การช่วยเหลือในการ
พัฒนาครูให้มีวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น 
4) ประเมินวิทยฐานะครู 
5)  รายงานการประเมิน
วิทยฐานะครู 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างความตระหนักให้ครู 
เห็นความส าคัญของการมีวิทย
ฐานะครูที่สูงขึ้น 
2. สร้างความเข้าใจและ 
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนา
ให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
3. สนับสนุน  ส่งเสริม และ 
สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนา
ให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
4. น าผลการนิเทศ  ติดตาม  
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ 
และสภาพบริบท 

1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช
3.วิเชียร  มอญแก้ว 
4.หัวหน้าวชิาการโรงเรียน 



 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

3.2  การพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1) ศึกษาความต้องการ
ในการพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3) นิเทศ ติดตามการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4) ประเมินผลการ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 



 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การลาทุกประเภท 1.ตรวจสอบสิทธิ์การลาของ
ครูและบุคลากร 
2.เสนอสิทธิ์การลาของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้กับผู้อ านวยการ 
3.จัดเก็บหลักฐานใบลา  
 

1.ตรวจสอบสิทธิ์การลาของครู
และบุคลากร 
2.เสนอสิทธิ์การลาของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้กับ
ผู้อ านวยการ 
3.ก ากับติดตามรวบรวมข้อมูล 
สรุปและรายงานผลทุกรอบ 6 
เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างความตระหนักให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เห็นผลกระทบเกี่ยวกับการ
ลา 
 

1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.วิเชียร  มอญแก้ว 
3.เจ้าหน้าที่ธุรการ 



 

 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
คร ู
3.การต่อสัญญาจ้าง 
 
 
  

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ครูจาก จ.18 (ในรอบท่ีผ่านมา) 
3.ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินและแจ้งคณะครูทราบ 
4.ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
รอบการเลื่อนเงินเดือน 
5.เสนอผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาของผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

1.สร้างความตระหนักให้ครู
ในการพัฒนางานตามกรอบ
งานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 

1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช 
3.วิเชียร  มอญแก้ว 
4.หัวหน้างาน 4 ฝ่าย 



 

 

 

 

 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

6. การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

1.การสอบสวน (เป็นราย
กรณี) 
2.การพิจารณาความผิดและ
การลงโทษ 
3.การลงโทษทางวินัย 
4.การส่งต่อให้หน่วยงาน
ระดับสูงขึ้นไป (เป็นรายกรณี) 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ศึกษากรอบในการด าเนินการ
(เป็นรายกรณี) 
2.ประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (เป็นรายกรณี) 
3.ด าเนินงานตามกรอบงาน 
4.รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
5.การส่งต่อให้หน่วยงาน
ระดับสูงขึ้นไป (เป็นรายกรณี) 

1.สร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 

1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช
3.วิเชียร  มอญแก้ว 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

7. การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารการศึกษา และการ
จัดท าทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.จัดท าและเก็บหลักฐาน
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลครูและ
บุคลากร 
2.จัดท าแฟ้มประวัติข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.รวบรวมและจัดท าเป็น
สารสนเทศข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.ปรับปรุง รวบรวมข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 

1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช3.
วิเชียร  มอญแก้ว 
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ 



 

 

 

 

 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ 

8. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.ส่งเสริมมาตรฐานคร ู
ด้านความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2.ก ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 
 

1.ก าหนดขอบข่ายของ
การพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมี
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.ส่งเสริมพัฒนาครูให้มี
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
สร้างขวัญก าลังใจแก่ครู 
3.ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.รายงานผลการส่งเสริม 
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

1.สร้างความตระหนักให้ครู
เห็นความส าคัญในการพัฒนา
ตนให้มมีาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตาม
ข้อบังคับของคุรุสภา 

1.นายโยธิน สิทธิ
ประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช
3.วิเชียร  มอญแก้ว 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน ภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ 
9. การส่งเสริม ยกย่องเชิญชูเกียรติ/ 

และขวัญก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนา  เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ  ปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ครูและบุคลากร 
2.คัดเลือก /สรรหา  
ครูและบุคลากรที่มี
คุณสมบัติ /ที่สนใจ 
3.ประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
4.ก ากับติดตาม 
5.รายงานผล 

1.สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ให้รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ 
2.นายยุทธนา  กันทาเดช 
3.วิเชียร  มอญแก้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินตามแผน การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีการศึกษา 2565 - 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
  

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             ได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง          และ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ       
         ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าเหมือด  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบุคคล    
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

 
 
           คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้า  
ค าน า                  ก  
สารบัญ           ข  
บทที่ 1  แนวคิดและหลักในการบริหารบุคคล      1         
            วัตถุประสงค์       1         
            ขอบข่ายงาน       1                              
บทที่ 2 ตารางก าหนดขอบข่ายงานและการด าเนินงานบุคคล     2                   
            ตารางก าหนดขอบข่ายงานและการด าเนินงานบุคคล    2          
บทที่ 3 ปฏิทินการด าเนินงานบุคคล                10          

 ปฏิทินการด าเนินงานบุคคล                             
ภาคผนวก 
      



 

 

บทที่ 1 
แนวคิดและหลักในการบริหารบุคคล 

 
 แนวคิดและหลักในการบริหารงานบุคคล  
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง          และ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่มี             

ความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ                                                                           
3.เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     ขอบข่ายงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการย้าย 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขัน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 



 

 

17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้

เป็นไปตามกฎหมาย 
 

ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ด าเนินการบูรณาการงานตามขอบข่ายงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตราก าลัง  
2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งและการย้าย 
3. การส่งเสริมศักยภาพครู 
4. การลา 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
7. การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (ระบบ Emis) และการจัดท าทะเบียนประวัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
9. การส่งเสริม ยกย่องเชิญชูเกียรติ และขวัญก าลังใจ



 

 

บทท่ี 3 

ปฏิทินการด าเนินงานบุคคล ปีการศึกษา 2565-2567 

ที ่ ขอบข่ายงาน รายการ ระยะเวลา 
1 การวางแผนอัตราก าลัง 1. ส ารวจข้อมูลครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2.วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือตรวจสอบตาม  
ความจ าเป็น ความต้องการ 
ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
3.ท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4.ควบคุมและติดตามแผนอัตราก าลัง 
 

มีนาคม 
 
พฤษภาคม 
 
 
 
 
พฤษภาคม 
 
ตลอดปีการศึกษา 

2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
 
 
 
 
การย้าย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.วางแผนการสรรหา 
3.สรรหาครูและบุคลากรตามแผน 
4.การก ากับติดตามผลการสรรหา 
 
1.ก าหนดกรอบปฏิทินการย้าย 
2.แจ้งเกณฑ์การย้าย 
3.รับค าร้องการย้ายและการส่งเอกการ
ย้าย 
4.การติดตามผลการย้าย 

มีนาคม 
มีนาคม 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 
มกราคม  
มกราคม  
8-28 มกราคม  
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

3. การส่งเสริมศักยภาพครู 
3.1  การส่งเสริมวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.2  การพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.1  การส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ส ารวจข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ก าหนดขอบข่าย ปฏิทินการพัฒนา
ครูในการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 
3) ส่งเสริม ติดตาม ให้การช่วยเหลือใน
การพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
4) ประเมินวิทยฐานะครู 
5)  รายงานการประเมินวิทยฐานะครู 

 
 
พฤษภาคม3 
 
มิถุนายน  
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตามกรอบระยะเวลา 
ตามกรอบระยะเวลา 



 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน รายการ ระยะเวลา 
3.2  การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3) นิเทศ ติดตามการพัฒนาศักยภาพ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
4) ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครู 

 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
สิงหาคม-กันยายน / 
กุมภาพันธ์-มีนาคม  

4. การลาทุกประเภท 1.ตรวจสอบสิทธิ์การลาของครูและ
บุคลากร 
2.เสนอสิทธิ์การลาของครูและบุคลากร
ให้กับผู้อ านวยการ 
3.ก ากับติดตามรวบรวมข้อมูล สรุป
และรายงานผลทุกรอบ 6 เดือน 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตุลาคม / มีนาคม 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลครู
จาก จ.18 (ในรอบท่ีผ่านมา) 
 
3.ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และแจ้งคณะครูทราบ 
4.ประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบ
การเลื่อนเงินเดือนคร ู
 
5.พิจารณาสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน
คร ู
6.ส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 

กันยายน/มีนาคม 
 
กันยายน /มีนาคม 
 
 
พฤษภาคม/พฤศจิกายน 
 
กันยายน/มีนาคม 
 
 
กันยายน/มีนาคม 
 
กันยายน/มีนาคม 
 



 

 

ที ่ ขอบข่ายงาน รายการ ระยะเวลา 
 

6. การด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษากร
อปในการด าเนินการ(เป็นรายกรณี) 
2.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เป็นรายกรณี) 
3.ด าเนินงานตามกรอปงาน 
4.รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
5.การส่งต่อให้หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป 
(เป็นรายกรณี) 

ตลอดปีการศึกษา (เป็นราย
กรณี) 
 

7. การจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารการศึกษา  
และการจัดท าทะเบียน
ประวัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลครูและบุคลากร 
2.จัดท าและพัฒนาแฟ้มประวัติข้อมูล
ครูและบุคลากร 

มิถุนายน/พฤศจิกายน  
 

8 การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.ก าหนดขอบข่ายของการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและ
สร้างขวัญก าลังใจแก่ครู 
3.ก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้าน
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.รายงานผลการส่งเสริม 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 

มิถุนายน 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
มีนาคม  

9. การส่งเสริม ยกย่องเชิญชู
เกียรต/ิ 
และขวัญก าลังใจ 
 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากร 
2.คัดเลือก /สรรหา  
ครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติ /ที่สนใจ 
3.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.ก ากับติดตาม 
5.รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา  
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
มีนาคม  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
  
  



 

 

คณะผู้จัดท า 
 
คณะที่ปรึกษาและคณะท างาน 

1. นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
2. นายยุทธนา  กันทาเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
3. นายวิเชียร  มอญแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 
 


