การบริหารงานบุคคล
ขอบข่าย/ภารกิจการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามระบบการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
๑. การวางแผนอัตรากาลัง
๒. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๖. การลาทุกประเภท
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๐. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๒. การออกจากราชการ
๑๓. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
๑๔. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๒๑. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล
ขอบข่าย/ภารกิจการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนาการ
บริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
๑. การวางแผนอัตรากาลัง
๑.๑ รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จานวนข้าราชการครู จาแนกตามสาขา
- จานวนลูกจ้างประจาในสถานศึกษา
- จานวนลูกจ้างชั่วคราว
- จานวนพนักงานราชการ
๑.๒ วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลัง
๑.๓ จัดทาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา

๑.๔ เสนอแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับจานวนข้าราชการครู จาแนกตามสาขา
๒.๒ เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา จาแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๓.๑ เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และสอดคล้องกับแผน
อัตรากาลังที่สถานศึกษากาหนด ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓ ดาเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาตาแหน่งต่างๆ ตามความ
ต้องการของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔ แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้าง
ชั่วคราวทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓.๕ ดาเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสาหรับบุคลากรทางศึกษาหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มสาหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด
๓.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือน ตามแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและ
ผู้มีอานาจตามมาตร ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการ และลูกจ้างต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน
๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๘ ดาเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เฉพาะกิจของสถานศึกษา
รูปแบบนิติบุคคล
๔. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจาเป็นในการขอเปลี่ยนตาแหน่งกรณีสมัครใจกรณีเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ และกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๔.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๒.๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจาเป็นในการขอย้ายไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี
๔.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
๑) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลรายชื่อและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์
จะขอย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้าย
ไปปฏิบัติงาน
๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสงค์จะขอย้ายปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๒.๑) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจของสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล
๒.๒) ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่ควรรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสงค์จะขอย้ายปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓.๑) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒) ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่ควรรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ
๔) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แล้วแต่กรณีตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๔.๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓.๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความประสงค์และเหตุผลความจาเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดหรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
๔.๓.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ประสงค์จะขอย้ายและให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะ
ขอย้ายไปปฏิบัติงาน
๒) สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
๒.๑) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
เฉพาะกิจของสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล

๒.๒) ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เสนอเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ
๓) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แล้วแต่กรณีตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๕. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๕.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ
๑) ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี
ความชอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา
๓) รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอานาจในการประเมินและให้
ความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒
พิจารณา
๔) แจ้งคาสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
๕) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในฐานะ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
๕.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๑) เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒) ดาเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดตามความเหมาะสม
๖. การลาทุกประเภท
๖.๑ อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการตามที่
กฎหมายกาหนด
๖.๒ เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาต่อให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗.๑ กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๗.๒ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๑
๗.๓ นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

๗.๔ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้องขอ
ได้รับทราบ
๘. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๘.๑ การทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
๑) กรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทา
ผิดวินัยไม่ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา
๒) พิจารณาลงโทษวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามอานาจที่กฎหมายกาหนด
๓) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลาดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๘.๒ การทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑) ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน
๒) กรณีมีมูลกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ไม่มีวิทยฐานะ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือ
รายงานต่อผู้มีอานาจแล้วแต่กรณี
๓) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสอบสวนกรณีมีการ
กระทาผิดวินัยร่วมกัน
๔) พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
๕) รายงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ดาเนินการภายในขอบเขตอานาจตามที่กฎหมายกาหนดในกรณีตาแหน่งครู
ผู้ช่วยและตาแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
๑๐. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
เสนอรายงานการลงโทษทางวินัยและการลงโทษให้ดาเนินการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๑.๑ การอุทธรณ์
รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้ว
เสนอไปยังผู้มีอานาจตามกฎหมายกาหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ
เรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา

๑๑.๒ การร้องทุกข์
รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้วเสนอไปยังผู้มีอานาจตาม
กฎหมายกาหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ผ่านหัวหน้า
สถานศึกษา
๑๒. การออกจากราชการ
๑๒.๑ อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในฐานะผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดหรือรับเรื่องการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณา
แล้วแต่กรณี
๑๒.๒ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี
๑๓. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
๑๓.๑ จัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
๑๓.๒ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา
๑๓.๓ รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
๑๔. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๔.๑ ดาเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอานาจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๑๔.๒ จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจาในสังกัด
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๕.๑ สารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๕.๒ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
๑๕.๓ รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา

๑๖.๒ สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดหรือกรณีอื่นตามความ
เหมาะสม
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๗.๑ ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางศึกษา
๑๗.๒ ควบคุมดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๘.๑ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑๘.๒ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง
๑๘.๓ ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดาเนินการต่อไป
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๒๐.๑ วิเคราะห์ความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒๐.๒ จัดทาแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒๐.๓ ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตาม
แผนที่กาหนด
๒๐.๔ สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐.๕ ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนาผล
การประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
๒๑. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล
๒๑.๑ กาหนดรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล
๒๑.๒ พัฒนารูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล
๒๑.๓ ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดาเนินงาน
******************************************************

