
 
 

 
 
 



 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนดีมีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานความพอเพียงเรียนรู้อย่างปลอดภัยทันสมัยในเทคโนโลยี

มีทักษะ 3R8C 

พันธกิจ 
1.   ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 2.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 3.   ผู้เรียนรู้อย่างปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

 4.   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ 

 5.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เรียนรู้การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 7.   พัฒนาการบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 8.   จัดสภาพแวดล้อม สะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

เป้าประสงค์ 
1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างถึงและมีคุณภาพ 

2.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นครูมืออาชีพ 

4.  ชุมชนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

5.  โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรเน้น 3R8C และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ดูแล เรียนรู้อย่างปลอดภัย และพัฒนาทุก
ด้านอย่างท่ัวถึง 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การ  บูรณาการจัดการศึกษา 



 
 

ค่านิยม 

Core value ค่านิยมองค์กร 

 1.นักเรียนส าคัญท่ีสุด 

 2.พัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ 

 3.ท างานเป็นทีม 

 4.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (1 ดี 3 งาม) 
                   มีวินัยดี  กายจิตงาม  มารยาทงาม   ลายมือสวยงาม 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

                   *  วินัยดี   
          *  กายจิตงาม   
                   *  มารยาทงาม    
          *  ลายมือสวยงาม 

1.  กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน ( Development Strategies ) 
  กลยุทธ์การพัฒนา  ประกอบด้วย   5   กลยุทธ์   คือ  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
  2.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  3.  ส่งเสริมดูแลผู้เรียนให้ได้รับกาสทางการศึกษาและพัฒนาทุกด้านอย่างท่ัวถึง 

  4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาและใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการจัดการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Starategies Objective ) กลยุทธ์การพัฒนา ปฐมวัย งานบริหาร
วิชาการ  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไปมีโครงการรองรับการ
ด าเนินงาน 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลโรงเรียนอินทรัม   
พรรย์อนุสรณ์ เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียน สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ
โรงเรียน  เพี่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนเป็นส าคัญ  



 
 

วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
      2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ เกิด
ผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
      3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
      4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู 
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
      5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล ความหมาย
และความส าคัญของงานบุคลากร การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคล
ดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารง
รักษา และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ท้ังนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ท่ีจะท าให้โรงเรียน ประสบ
ความส าเร็จในการ ด าเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุ 
เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
 1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน แนวทางการปฏิบัติ  
          1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
          2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ศ.จ.ก าหนด  
          3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นท่ี  
          4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
1.2 การก าหนดต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ  
                 1) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาเพื่อน าเสนอ ต่อส านักงานเขตพื้นท่ี 
1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู แนวทางการปฏิบัติ  
                    1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ี  



 
 

                    2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด  
                    3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/
ขอ ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี เพื่อน าเสนอ
พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง  
2. นโยบายการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
        2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้มีอ านาจตามมาตรา53 แนวทางการปฏิบัติ  
             1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด        
        2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว แนวทางการปฏิบัติ  
           1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. ก าหนด  
          2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษา สามารถ
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ สถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน 
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้า ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ให้
สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังข้าราชการใน
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารง
ต าแหน่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา)  
3. นโยบายการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
         3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี แนวทางการปฏิบัติ  
                 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งต้ัง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  



 
 

                 (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ 
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมาย หน้าท่ี
ให้ปฏิบัติงาน 
                 (3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง  
         3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ แนวทางการปฏิบัติ 
               (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
              (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้น 
เงินเดือน  
           (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้อง ช้ีแจงเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
          (4) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  
        3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว แนวทางการปฏิบัติ กรณีการเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา สามารถด าเนินการ 
จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด  
       3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน แนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด  
       3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น แนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
       3.6 งานทะเบียนประวัติ  
           1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ  
             (1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 
ฉบับ  
             (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ  
             (3) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ  



 
 

      3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แนวทางการปฏิบัติ  
         1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
         2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด  
 
         3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
      3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แนวทางการปฏิบัติ  
          1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
          2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  
          3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามใน 
บัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียน ประวัติไว้  
         4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา    
    3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา อุปสมบท งาน
ขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน วิทยพัฒน์และการจัด
สวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี เกี่ยวข้อง  
4. นโยบายด้านวินัยและการรักษาวินัย  
      4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แนวทางการปฏิบัติ 
         1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและ ความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
          2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิด 
วินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว พบว่ามี
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
         3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
     4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง แนวทางการปฏิบัติ  
          1) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
       2) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ 



 
 

      3) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 4) รายงานการ
ด าเนินงานทางวินัยไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
      4.3 การอุทธรณ์  
       1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งค าส่ังตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 4.4 การร้องทุกข์ แนวทางการปฏิบัติ กรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งค าส่ัง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 
เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ ต่อ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี  
      4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ  
        1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
        2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้าง และ
พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  


