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การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
——————————
กฎหมาย
พระราชบัญญัติ
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
5. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกา
9.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549
10.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.
11. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํา
กว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภา
12. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
13. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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กรุงเทพมหานคร
14. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
15. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
16. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ทุกสายงาน ทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะ
17. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ตําแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
18. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการหน่วยงานอื่นมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
19. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปรับ
ราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ
20. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงาน
การบริหารสถานศึกษา
21. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงาน
การสอน
22. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย และหลักสูตรการสอบแข่งขัน
23. เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
24. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานค สํานักพัฒนาสังคม สายงานการบริหารสถานศึกษา
25. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัด
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สํานักพัฒนาสังคม สายงานการสอน
26. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
27. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
28. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
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ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กําหนดให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาและได้ให้ความหมาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายความว่า (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่ง
ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ (2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารง
ตําแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) กําหนด
สําหรับหน่วยงานการศึกษา มีความหมายว่า สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร โดยสถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานครที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามประกาศกรุงเทพมหานคร ซึ่งปันจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนใน
สังกัดที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย เป็นการจัดการ
เรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐาน วิชาสามัญ จํานวนรวมทัง้ สิ้น 437 โรงเรียน และมีโรงเรียนในสังกัด
(สํานักพัฒนาสังคม) ที่เปิดสอนในสายวิชาชีพ เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 10
โรงเรียน
ในกรณีที่มกี ฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ใช้บังคับเพื่อให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์
อื่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย
โดยให้บรรดาคําว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ข้าราชการครู หรือ บุคลากรทางการศึกษา
ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น หมายความถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีด้วย แต่ให้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย
ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดบัญญัติไว้สําหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
องค์กรการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
องค์กรหลักในการบริหารทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3
องค์กรหลัก ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา (อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา) และคณะอนุกรรมการสามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
เป็นองค์กรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการนี้
ด้วย ได้แก่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง มีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการศึกษา จํานวน 1 คน ทั้งนี้ ก.ก. มีอํานาจแต่งตั้งอนุกรรมการวิสามัญ เพื่อ
ปฏิบัติการด้านการศึกษา จํานวน 1 คณะ ได้แก่ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา
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อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา (อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา)*
เป็นองค์กรการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่ ก.ก. แต่งตั้งขึ้นเพื่อทําการแทน ก.ก. ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งและยุบเลิกสถานศึกษา การจัดทํา
ปรับปรุง และยกเลิกมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานตําแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ การประเมินให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ การให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เฉพาะการบรรจุและแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชํานาญการพิเศษ การ
จัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทําหน้าที่ช่วย อ.ก.ก.วิสามัญ และ ก.ก. มอบให้ทําหน้าที่ในการ
กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ก.ก. ในเรื่องการออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การกําหนด
กรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ก.ก.
มอบหมาย
อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบด้วย
• ประธาน อ.ก.ก.วิสามัญ ซึ่งตั้งจากกรรมการ ก.ก.
• อนุกรรมการซึ่งตั้งจากกรรมการ ก.ก. จํานวน 2 คน
• อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากส่วนราชการไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
o ผู้แทนสํานักงาน ก.ค.ศ.
o ผู้แทนสํานักงาน ส.พ.ฐ.
o ผู้แทนสํานักงาน ส.อ.ศ.
o ผู้อํานวยการ สกสค.
• อนุกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน
• อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 คน ได้แก่
o รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
o ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
o ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
o ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน ก.ก. สั่งราชการกองอัตรากําลัง สํานักงาน ก.ก.
• อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการสํานักงาน ก.ก.
o หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. หรือผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน ก.กง ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สํานักงาน ก.ก.
o ผู้อํานวยการกองที่หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. มอบหมาย

——————
* มติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
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อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (อ.ก.ก.สามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตาม
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
 พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานที่ ก.ก.
กําหนด
 เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน การจัด
และการพัฒนาหน่วยงานการศึกษา
 พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานการศึกษา
 พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในหน่วยงานการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กําหนด
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ การปกป้อง คุ้มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
 พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
 และปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.นี้ และช่วย ก.ก. ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ตามที่ ก.ก.
มอบหมาย
อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
 ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็น
รองประธาน
 ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
 หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
 ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน (ประกอบด้วยชายและหญิง) ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์
แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานการศึกษาและมิได้เป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
 ผู้แทนผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 2 คน
 ผู้แทนผู้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 2 คน
 เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อ.ก.ก. นี้
หน่วยงานหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.)ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.ก. วิเคราะห์และวิจัยการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร เสนอแนะ
และให้ปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคน การสอบแข่งขัน การคัดเลือก เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
สํานักการศึกษามีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีกองการ
เจ้าหน้าที่ และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขต ฝ่ายการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 437 โรงเรียน ที่สังกัดสํานักงานเขต
สํานักพัฒนาสังคม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 โรงเรียนรับผิดชอบช่วยเหลือผู้
ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาปกติ ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด
ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้ นําความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการแบ่งงานภายในส่วน
ราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ฝ่ายทะเบียนประวัติและ
ประเมินสมรรถภาพ กลุ่มงานวินัย กลุ่มงานอัตรากําลังและการจ้าง และกลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา
และมาตรฐานวิชาชีพ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากรบุคคลการสรรหาและการคัดเลือกการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลการบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการการประเมินผลการปฏิบัติงานการพ้นออกจากงาน โดยมีส่วนราชการ
รับผิดชอบดําเนินการโดยสังเขป ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ การลาประเภท
ต่าง ๆ การไปแข่งขันกีฬา การทําบัตรประจําตัวข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
2. ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง รับผิดชอบกระบวนการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้าเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้ง (ย้าย) การเปลี่ยนประเภทข้าราชการ การโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปรับราชการสังกัดอื่น การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการหน่วยงานอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การจัดทําคําสั่ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นต้น
3. ฝ่ายทะเบียนประวัติและประเมินสมรรถภาพ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแฟ้มทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

6

การบริ หารทรัพยากรบุคคลของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการ การประกาศเกษียณอายุราชการ การประกาศและมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการ
ดําเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการลาออกจากราชการ
เป็นต้น
4. กลุ่มงานอัตรากําลังและการจ้าง ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การขออนุมัติรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ค.ก.) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพหมานครให้ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เป็นต้น
5. กลุ่มงานวินัย ดําเนินการทางด้านวินัย พิจารณาการร้องทุกข์ การเก็บรักษาสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย จัดทําทะเบียนพฤติการณ์ทางวินัย และการตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นต้น
6. กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการ
สอบแข่งขันบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
กระบวนการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งศึกษานิเทศก์ กระบวนการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกตําแหน่ง ทุกสายงาน ทุกวิทยฐานะ การตรวจสอบคุณสมบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
——————————
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