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หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล



 
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

..................................................................................................... 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เปนไป
อยางมีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงกําหนดหลักเกณฑ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ดังนี้  
๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 กลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการแสวงหาบุคคลตามลักษณะท่ีกําหนดและเลือกสรรคนดี คนเกง เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้
 ๒.๑ กําหนดประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินการและวิธีในการสรรหา 
 ๒.๒ ดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ หรือลูกจางช่ัวคราว  
ใหทันตอการเปล่ียนปลงหรือการขาดบุคลากร ตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานักงาน ก.ค.ศ.และระเบียบ
วิธีการของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๒.๓ ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลายเปนธรรมและโปรงใส โดยประกาศรับสมัคร ทาง
เว็บไซตและอื่น ๆ  มีระบบการรับสมัครท่ีทันสมัย โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใช เพื่ออํานวยความสะดวก 
ลดข้ันตอน ลดระยะเวลาและเปนประโยชนตอผูสมัครและงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๒.๔ มีความชัดเจน เปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
 
๒. การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 
 กลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการบรรจุและแตงต้ังบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานักงาน 
ก.ค.ศ.และระเบียบวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
๓. การพัฒนาบุคลากร  

๓.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปใหสอดคลองตามความจําเปนและความตองการของบุคลากร 
 ๓.๒ จัดทําขอมูลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID PLAN) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแตละ
ตําแหนง 

๓.๓ สงเสริมการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใหบุคลากรไดมีการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะการทํางานตามสายงาน 
 ๓.๔ กําหนดหนาท่ี ภาระงานใหแกบุคลากรในสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับความสามารถ เพื่อให
บุคลากรไดมีการเรียนรูและพัฒนาทักษะการทํางานท่ีมีความหลากหลาย 



 ๓.๕ การสนับสนุนดานเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีจําเปน เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว คลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
  ๓.๖ สงเสริมการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อสิทธิประโยชนและความกาวหนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 
 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  ๔.๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 
 
๕. การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญและกําลังใจ 
      ๕.๑ ดําเนินการทางวินัยตามกฎ ก.ค.ศ.  
 ๕.๒ ดําเนินการสรางขวัญและกําลังใจตามระเบียบงานสวัสดิการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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กฎ  ก.ค.ศ. 

ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรอืลดเงนิเดือน 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  
พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ข้อ ๒ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า   
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์   
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  

เลขาธิการ  อธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  อธิการบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ศึกษาธิการภาคหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่า  
ศึกษาธิการจังหวัดหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  หรือผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจสั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน   
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่ 

มีค าสั่งลงโทษ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๔ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ถ้าจ านวนเงินเดือนที่จะต้องตัดหรือลด  
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 

ข้อ ๕ ในระหว่างที่  ก.ค.ศ.  ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือให้เข้าสู่อัตรา  
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษลดเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากเดิมซึ่งเป็นแบบ  “ขั้นเงินเดือน”  มาเป็น  
“บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง”  ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   ๑๖/๒๕๖๐   
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่ง  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง   
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่   ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค  โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการภาค  และให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยมีศึกษาธิการจังหวัด  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สมควรปรับปรุง
กฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว  รวมทั้งปรับปรุง  
อัตราลงโทษตัดเงิน เดือนและลดเงิน เดือนเพ่ือให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ระเบียบปฏิบัติวาดวยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

********************************************* 

 เพ่ือใหการดําเนินการในการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ซึ่งไดแก ขาราชการครู  พนักงาน

ราชการ  ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว นักเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน และการเบิกจายเงินในกิจกรรมการกุศลเปนไปอยาง

เหมาะสม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเห็นควร กําหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศลข้ึน  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล” 

 ขอ 2 ผูที่มีสวนในระเบียบปฏิบัติน้ี ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก 

  2.1. กลุมที่ 1 ขาราชการครู พนักงานราชการ และลูกจางทุกประเภท ในสังกัดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

  2.2. กลุมที่ 2 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

  2.3. กลุมที่ 3 บุคลากรท่ีอยูนอกกลุมท่ี 1 และ 2 (ผูปกครองนักเรียน ผูมีอุปการคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา 

กรรมการสมาคมครู ผูปกครอง กรรมการสมาคมศิษยเกา ผูท่ีเคารพนับถือ เปนตน) 

 ขอ 3 การไดมาซ่ึงเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศล มีดังน้ี 

  3.1. ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปการศึกษาละ 50,000 บาท หรือตามท่ีผูอํานวยการ

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเหน็สมควร 

  3.2. เก็บเงินจากขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนรายป ดังน้ี 

รายรับ/เงินเดือน เก็บเงินเปนรายป/คน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 600 บาท/ปการศึกษา 

60,000 – 69,999 บาท 600 บาท/ปการศึกษา 

50,000 - 59,999 บาท 500 บาท/ปการศึกษา 

40,000 - 49,999 บาท 400 บาท/ปการศึกษา 

30,000 - 39,999 บาท 300 บาท/ปการศึกษา 

20,000 - 29,999 บาท 200 บาท/ปการศึกษา 

5,000 - 19,999 บาท 100 บาท/ปการศึกษา 
 

 ขอ 4  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจายเงินกรณีงานศพ 

  4.1. กรณีบุคลากรของโรงเรียนกลุมที่ 1 (ขาราชการครู พนักงานราชการ และลูกจางทุกประเภทในสังกัดโรงเรียน

เชียงแสนวิทยาคม)  ถึงแกกรรม  

   1) โรงเรียนเปนเจาภาพประกอบพิธีทางศาสนา 1  คืน  

   2) ไดรับเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศลรวมทําบุญ 1 คืน จํานวน 3,000 บาท 

   3)  พวงหรีด 1 พวง 

  4.2. กรณี บุคลากรกลุมที่ 2 (นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม)  ถึงแกกรรม 

   1) โรงเรียนเปนเจาภาพประกอบพิธีทางศาสนา 1  คืน  

   2) ไดรับเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศลรวมทําบุญ 1 คืน จํานวน 2,000 บาท 

   3)  พวงหรีด 1 พวง 
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  4.3.กรณีบุคลกรกลุมที่ 3 (ผูปกครองนักเรียน ผูมีอุปการคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการสมาคมครู

ผูปกครอง กรรมการสมาคมศิษยเกา ผูท่ีเคารพนับถือ ) ถึงแกกรรม 

   1) โรงเรียนเปนเจาภาพประกอบพิธีทางศาสนา 1  คืน  

   2) ไดรับเงินสวัสดิการและเงินกิจกรรมสาธารณกุศลรวมทําบุญ 1 คืน จํานวน 1,000 บาท 

   3)  พวงหรีด 1 พวง 

  แนวปฏิบัติ 

1. กรณีขาราชการครู พนักงานราชการ และลูกจางทุกประเภทถึงแกกรรม ใหรองผูอํานวยการกลุมงาน

บริหารบุคคล เปนผูประสานงานและเจาหนาท่ีดูแลเงินสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศลดําเนินการ

เบิกจายตามระเบียบปฏิบัติ 

2. กรณีนักเรียนหรือผูปกครองนักเรียนถึงแกกรรม ใหครูที่ปรึกษาเปนผูประสานงานกับฝายบริหารของ

โรงเรียนดําเนินการพาคณะครูและนักเรียนท่ีเปนตัวแทนไปรวมงานตามความเหมาะสม และเจาหนาท่ีดูแลเงิน

สวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศลดําเนินการเบิกจายตามระเบียบปฏิบัติ 

3. กรณีบุคคลอื่น ๆ  (บุคลากรกลุมที่ 3) ถึงแกกรรม ใหงานโรงเรียนและชุมชน หรือรองผูอาํนวยการกลุม

บริหารงานบุคคลเปนผูประสานงานและเจาหนาท่ีดูแลเงินสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศลดําเนินการ

เบิกจายตามระเบียบปฏิบัติ 

4. กรณีทราบภายหลังและงานศพไดเสร็จสิ้นแลว ใหจายเฉพาะเงินรวมทําบุญ 

   

 ขอ 5  หลักเกณฑการจายเงินเพื่อสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรสังกัดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  เน่ืองในโอกาสดังน้ี 

  5.1. กรณีบุคลากรในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ประสบอุบัติภัยตาง ๆ ไดรับเงินชวยเหลือ ไมเกินรายละ 1,000 บาท  

  5.2. กรณีบุคลากรในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ปวยเปนคนไขในของโรงพยาบาล ไดรับกระเชาเย่ียมไข รายละ 600 

บาท หรืออยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงเรียน 

  5.3. บุคลากรในกลุมท่ี 1 กําเนิดบุตรหรือมีบุตรใหม ไดรับเงินหรือของขวัญเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจรายละ 1,000 

บาท 

  5.4. กรณีบุคลากรในกลุมท่ี 1 ยายเขาหรือยายออก  หรือไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือวิทยาฐานะท่ีสูงข้ึน ไดรับชอ

ดอกไมแสดงความยินดี รายละ 500 บาท หรืออยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงเรียน 

 ขอ 6 หลักเกณฑการจายเงินกิจกรรมสาธารณกุศล 

  การจายเงินใหจายในนาม  “โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม”  ตามความเหมาะสมแตไมเกิน 3,000 บาท หรือตาม

ประธานคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 แนวปฏิบัติ 

  ใหคณะกรรมการและเลขานุการงานสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศล  ดําเนินการนําเสนอการเบิกจายตอรอง

ประธานดําเนินการงานสวัดิการและกิจกรรมสาธารณกุศล และเสนอขออนุมัติเบิกจายตอประธานดําเนินการงานสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณ

กุศล เมื่อไดรับการอนุมัติ  เจาหนาท่ีดูแลเงินสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศลดําเนินการเบิกจายตามระเบียบปฏิบัติ 
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 ขอ 7 คณะกรรมดําเนินการงานสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศล  ประกอบดวย 

1) ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

2) รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ 

3) นางภัทรียา   ชาวดร     กรรมการ 

4) เจาหนาท่ีดูแลเงินสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศล  กรรมการและเลขานุการ 

 ขอ 8 กรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีในการเก็บเงินตามระเบียบปฏิบัติ จัดทําระบบบัญชีและนําเสนอบัญชีใหสมาชิกทราบ 

ปการศึกษาละ 1 คร้ัง  

 ขอ 9 ใหรองผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานบุคคล เปนผูรักษาการตามระเบียบปฏิบัติดังน้ี 

 ชอ 10 ใหใชระเบียบปฏิบัติน้ี ต้ังแตวันท่ี 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 

 

 

      ลงช่ือ    

       (นายบุญเทพ  พิศวง) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 


