คู่มือการปฏิบัติงาน

นายวสันต์ กันนุลา
พนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

บทนา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่ง ส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงวัน ที่
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน 2553
ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้
1. วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
2. สรรหา บรรจุ แต่ ง ตั้ ง ย้ า ย โอน และการออกจากราชการของข้ า ราซการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
3. ดาเนินงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ
5. ดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
7. จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขต
8. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ซั ด เจน จึ ง จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือ การปฏิบัติง านฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากั ด ความ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน แบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติง าน ซึ่ง เป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ระบบคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบั ติง านได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง
เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
งานจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตาแหน่ง
พนักงานราชการ
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้ รับจัดสรร
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการครู
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตาแหน่งศึกษานิเทศก์
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2)
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตาแหน่งรอง ผอ.
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู
งานสรรหาพนักงานราชการ
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู
ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญซี)
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน
งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอื่น
งานขอโอนข้าราชการครู
งานรับโอนข้าราชการครู
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู
งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.
งานแต่งตั้งรักษาราซการแทน ผอ.สพท
งานตัดโอนตาแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานทดลองปฏิบัติหน้าที่
งานออกจากราชการ
งานขอกลับเข้ารับราชการ
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
งานมาตรการกาหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกาหนด)
งานดาเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
งานคัดเลือกเพื่อให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส
งานประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งว่าง
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งระดับควบ
๔. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

งานจัดทาบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
งานดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
งานขอเงินค่าตอบแทน
งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา
งานทะเบียนประวัติ
งานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7
งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด
งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ
งานบันทึกวันลาประจาปี
งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
งานสมัคร กสจ
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์
งานจัดสรรเครื่องราชย์
จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ
จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชย์
งานคืนเครื่องราชย์
การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
งานขอทาบัตรประจาตัว
งานขอหนังสือรับรอง
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน
การขอพระราชทานหีบศพ
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุลูกจ้าง

งานที่ได้รับมอบหมาย
นายวสันต์ กันนุลา พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. งานเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) (2)
3. งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
4. งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5. งานขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
7. การขอรับเงินพิเศษสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอบเขตของงาน
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕'๖๑ และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงิน เดื อ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม

๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วย
ปฏิบัติราชการต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานอื่นนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาบัญชีแสดงจานวนข้าราชการพลเรือ นสามัญ/ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และลูกจ้างประจาที่มี
ตั ว อยู่ จ ริ ง (รวมข้ า ราชการที่ ม าช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาชั้ น พื้ น ฐาน
พร้อมแจ้งการจัดสรรวงเงิน
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรองข้อมูลการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม , ๑ ตุลาคม (ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการสายงานการสอน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ถ้ามี) ศึกษานิเทศก์
และผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา โดยโปรแกรมของส านั ก เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน สพฐ. ทาง
www.tgech no.bopp.gp.th/obec salary และจั ด ส่ ง บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดที่ มี ผู้ รั บ รองความถู ก ต้ อ งไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บัญชีแสดงข้อมูลการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๑ มีนาคม....... ๑ ตุลาคม

๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ผู้รัก ษาราชการแทนผู้อ านวยการสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้บังคับบัญ ชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
๗. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารวงเงิ น แจ้ ง จั ด สรรวงเงิ น ให้
สถานศึกษา

๘. สถานศึกษารายงานผลการปฏิ บัติง านเพื่อ เลื่อ นเงิน เดือนข้ าราชการ ให้สานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของผู้อานวยการ
สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
๑๐. น าผลการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการในสั ง กั ด เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณา/เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
๑๑. ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
๑๑. จัดทาบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยโปรแกรมของสานักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สพฐ. และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นนั้ น จะต้ อ งยึ ด ระเบี ย บและกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ในปั จ จุ บั น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ปฏิบัติตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัง กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปสาระและขั้นตอนการดาเนินงาน
การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการ/พนักงานได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อ ตอบ
แทนความดี ความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา ผู้ใดปฏิบัติตน เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้ นั้นมีความชอบจะ
ได้รับบาเหน็จ ความชอบ การพิจารณาเลื่ อนขั้นเงิน เดือนของข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง
ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม)
๑. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน และ
๑ ตุลาคม) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ที่คานวณได้
จากฐานอัตราเงินเดือนของจานวนข้าราชการฯ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
๒.๒ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชองด้านบุคคล รองประธาน
๒.๓ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ

๒.๔ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๔ คน
กรรมการ
๒.๕ ข้าราชการสายงานการสอน จานวน ๔ คน
กรรมการ
๒.๖ ผู้อานวยกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับการจัดสรร
สพฐ. และวงเงินที่ เหลือกจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารวงเงินแล้วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทาความเข้าใจให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ
๓. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยผู้ อ านวยการสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.
๓.๒ ผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการสถานศึกษา
๓.๓ ข้าราชการสายงานการสอน
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนโดยใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. พิ จ ารณาโดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม ความเที่ ย งธรรม เปิ ด เผยโปร่ ง ใส และพิ จ ารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลั กตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วย
การศึกษาชาติ รวมทั้ง ให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น
๓. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย ซึ่งแต่ละรายจะมีผล
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคานวณ จานวนเงินที่
ได้ รั บ การเลื่ อ นและเงินเดื อ นที่ พึ งได้ รับ เมื่ อ ได้ รับ การเลื่ อ น ส าหรั บ รายที่ ไ ม่ เ ลื่ อ นเงิ นเดื อ นระบุ เ หตุ ผล
ประกอบด้วย
๔. รายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สพท.
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้องดาเนินการตาม
ประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้คานึงถึง
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา ๓
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี
- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถนศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS)
- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

- ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณาดังกล่าว
๕. สรุปชั้นตอนในการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทาข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การนับมีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม และ
๑ กันยายน พร้อมจานวนเงิน และวงเงิน ๓9 ในการเลื่อนเงินเดือนเพื่อรายงาน สพฐ.
- แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่กาหนดในแนวปฏิบัติของ สพฐ.
- นาวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. และที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) เสนอคณะกรรมการวงเงิน
ระดับ สพท. พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการใน สพท.ทราบ
- ดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.
- ส่ ง ผลการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิน เดื อนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เพื่อนาเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
- รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ สพฐ. ทราบ ตาม
แบบฟอร์มที่ สพฐ, กาหนด
ระดับสถานศึกษา
- กาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น
- ผอ.สถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
- ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ ๓ คน ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทาหนัง สือขอรายชื่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่ง ตั้ง คณะกรรมการให้ครบตามจานวน ทาหน้า ที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนการนับจานวนข้าราชการฯ ที่มีตัวอยู่จริงในวันที่ ๑ มีนาคม และ ๑ กันยายน
ให้ปฏิบัติตามประกาศในการดาเนินการจัดทาข้อมูล
๑. การจั ด ท าข้ อ มู ล รายบุ ค คลเพื่ อ ไปด าเนิ น การพิจ ารณาเลื่ อ นเงิน เดื อนข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละครั้ง สามารถนาไปประกอบการออกคาสั่งที่ถูกต้อง และนาเข้าในระบบบัญ ชี
ถือจ่ายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ถูกต้อง และเสร็จตามกาหนดเวลา
๓. ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา สรุ ป ข้ อ มู ล การพิจ ารณาเลื่ อ นเงินเดื อนข้ า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
๔. เมื่อดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นาส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

