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บทน า 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงวันท่ี                 
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี14 กันยายน 2553                    
ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้  

1.  วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
2.  สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราซการครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษา 
3.  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
4.  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ 
5.  ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
7.  จัดท ามาตรฐาน  คุณภาพงาน  ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
8.  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีซัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน                   
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มท่ีใช้                  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อ านาจหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิด 
 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและ    
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ท่ีรับผิดชอบ 

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง             

เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 

งานรับหนังสือราชการ 
งานส่งหนังสือราชการ 
งานจัดท าหนังสือราชการ 
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
งานเปล่ียนต าแหน่งลูกจ้างประจ าท่ีมิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่ง 

พนักงานราชการ 
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างช่ัวคราวตามกรอบท่ีได้ รับจัดสรร 
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 



๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราซการครู 
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
งานจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2) 
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในต าแหน่งรอง ผอ. 
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
งานสรรหาพนักงานราชการ 
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
ขอบรรจุและแต่งต้ัง (กรณีขอใช้บัญซี) 
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
งานแต่งต้ัง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าท่ีสอนภายในหน่วยงาน 
งานแต่งต้ังย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
งานแต่งต้ังย้ายบุคลากรอื่น 
งานขอโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู 
งานแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง 
งานแต่งต้ังรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร. 
งานแต่งต้ังรักษาราซการแทน ผอ.สพท 
งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งานทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
งานออกจากราชการ 
งานขอกลับเข้ารับราชการ 
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
งานมาตรการก าหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนก าหนด) 
งานด าเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
งานคัดเลือกเพื่อให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 
งานประเมินผลงานบุคคลให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
งานคัดเลือกเพื่อเล่ือนต าแหน่งระดับควบ 

๔. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
งานถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 



งานจัดท าบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม 
งานจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
งานเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
งานขอเงินค่าตอบแทน 
งานด าเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
งานทะเบียนประวัติ 
งานจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปล่ียนแปลง 
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
งานเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล 
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ 
งานบันทึกวันลาประจ าปี 
งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติท่ีออกจากราชการ 
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
งานสมัคร กสจ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ 
งานจัดสรรเครื่องราชย์ 
จัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ 
จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชย์ 
งานคืนเครื่องราชย์ 
การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
งานขอท าบัตรประจ าตัว 
งานขอหนังสือรับรอง 
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 
งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน  

การขอพระราชทานหีบศพ 
งานเกษียณอายุราชการ 
งานเกษียณอายุลูกจ้าง 
 
 



งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
นายวสันต์  กันนุลา  พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. งานเล่ือนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) (2) 
3. งานเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
4. งานเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
5. งานขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
7. การขอรับเงินพิเศษสาหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอบเขตของงาน 
กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕'๖๑ และ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าบัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มีนาคม 

 
 
 
 



๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าบัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปช่วย
ปฏิบัติราชการต่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานอื่นนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ช้ันพื้นฐาน 

๓. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และลูกจ้างประจ าท่ีมี
ตัวอยู่จริง (รวมข้าราชการท่ีมาช่วยปฏิบัติราชการ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน       
พร้อมแจ้งการจัดสรรวงเงิน 

๔. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรองข้อมูลการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม , ๑ ตุลาคม (ต าแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการสายงานการสอน 
รองผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาช้ันพื้นฐาน (ถ้ามี)   ศึกษานิเทศก์ 
และผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ทาง
www.tgech no.bopp.gp.th/obec salary และจัดส่งบัญชีรายละเอียดท่ีมี ผู้รับรองความถูกต้องไป
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
บัญชีแสดงข้อมูลการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันท่ี ๑ มีนาคม....... ๑ ตุลาคม 

 
 

๕. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๗. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน แจ้งจัดสรรวงเงินให้
สถานศึกษา 



๘. สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนเงินเ ดือนข้าราชการ ให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

๙. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเล่ือนเงินเดือนของ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

๑๐. น าผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณา/เห็นชอบการเล่ือนเงินเดือน 
๑๑. ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
๑๑. จัดท าบัญชีแสดงผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยโปรแกรมของสานักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สพฐ. และจัดส่งบัญชีรายละเอียดท่ีมีผู้รับรองความถูกต้องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนนั้นจะต้องยึดระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในปัจจุบัน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้ปฏิบัติตาม กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
พ.ศ.๒๕๖๔ 

สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 
การเล่ือนเงินเดือน หมายถึง การส่ังให้ข้าราชการ/พนักงานได้รับเงินเดือนในขั้นท่ีสูงขึ้น เพื่อตอบ

แทนความดี ความชอบท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีท่ีแล้วมา ผู้ใดปฏิบัติตน เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะ
ได้รับบ าเหน็จความชอบ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษา ท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เล่ือนปีละสองครั้ง  ครั้งท่ีหนึ่ง
ครึ่งปีแรก เล่ือนวันท่ี ๑ เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน ครั้งท่ีสองครึ่งปีหลัง เล่ือนวันท่ี ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 

การเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม) 
๑. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน  และ   

๑ ตุลาคม) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เล่ือนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ท่ีค านวณได้ 
จากฐานอัตราเงินเดือนของจ านวนข้าราชการฯ ท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน 

๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
ระดับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 

    ๒.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีรับผิดชองด้านบุคคล รองประธาน 
    ๒.๓ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 



    ๒.๔ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๔ คน      กรรมการ 
    ๒.๕ ข้าราชการสายงานการสอน จ านวน ๔ คน      กรรมการ 
    ๒.๖ ผู้อานวยกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๗ เจ้าหน้าท่ีงานเล่ือนเงินเดือน      ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการ มีหน้าท่ี บริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. ท่ีได้รับการ จัดสรร 

สพฐ. และวงเงินท่ีเหลือกจากคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
บริหารวงเงินแล้วให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงท าความเข้าใจให้ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องในสังกัดทราบ 

๓. ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา โดยผู้อ านวยการสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่ง ต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

    ๓.๑ ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานใน สพท. 
    ๓.๒ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    ๓.๓ ข้าราชการสายงานการสอน 
โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังนี้ 
    ๑. น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาพิจารณา

เล่ือนเงินเดือนโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

    ๒. พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเท่ียงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาชาติ รวมท้ัง ให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น 
         ๓. พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย ซึ่งแต่ละรายจะมีผล
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วย อัตราร้อยละท่ีได้รับการเล่ือน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินท่ี
ได้รับการเล่ือนและเงินเดือนท่ีพึงได้รับเมื่อได้รับการเล่ือน ส าหรับรายท่ีไม่เล่ือนเงินเดือนระบุเหตุผล
ประกอบด้วย 

    ๔. รายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สพท. 
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องด าเนินการตาม

ประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ค านึงถึง 

    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษา ๓ 
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี 

    - ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถนศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
    - ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เพื่อรับ

รางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน (OBEC AWARDS) 
    - การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
    - ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 



    - ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    - ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณาดังกล่าว 

๕. สรุปช้ันตอนในการด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ     
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

    - จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การนับมีตัว ณ วันท่ี ๑ มีนาคม และ      
๑ กันยายน พร้อมจ านวนเงิน และวงเงิน ๓9 ในการเล่ือนเงินเดือนเพื่อรายงาน สพฐ. 

    - แต่งต้ังคณะกรรมการตามท่ีก าหนดในแนวปฏิบัติของ สพฐ. 
    - น าวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. และท่ีได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) เสนอคณะกรรมการวงเงิน

ระดับ สพท. พร้อมท้ังประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการใน สพท.ทราบ 
    - ด าเนินการพิจารณาเล่ือนเงินดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวงเงิน             

ท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 
    - ส่งผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบการ

พิจารณาของผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือน เพื่อน าเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
    - รายงานผลการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ สพฐ. ทราบ  ตาม

แบบฟอร์มท่ี สพฐ, ก าหนด 
    ระดับสถานศึกษา 
    - ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 
    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบ้ืองต้น 
    - ผอ.สถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    - ผอ.สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ ๓ คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือขอรายช่ือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน ท าหน้าท่ี
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือนการนับจ านวนข้าราชการฯ ท่ีมีตัวอยู่จริงในวันท่ี ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน 
ให้ปฏิบัติตามประกาศในการด าเนินการจัดท าข้อมูล 

    ๑. การจัดท าข้อมูลรายบุคคลเพื่อไปด าเนินการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละครั้ง สามารถน าไปประกอบการออกค าส่ังท่ีถูกต้อง และน าเข้าในระบบบัญชี
ถือจ่ายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    ๒. ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเสร็จตามก าหนดเวลา 

    ๓. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปข้อมูลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

    ๔. เมื่อด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
น าส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง 



โปรแกรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 


