
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ 

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้ 
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่มีความรับผิดชอบ 

ให้เกิดผลส าเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ขอบข่ายงาน 
1. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ และจัดระบบเอกสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ด าเนินการงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. จัดท าและรวบรวมแผนปฏิบัติการประจ าปีและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ประสานงานในการก ากับ ติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ /กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงาน

บุคคล ให้เป็นไปตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. ประสานและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการ

บริหารและการประชาสัมพันธ์ 
7. ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือใช้ในส านักงานและบริการกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
งานวางแผน สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
ขอบข่ายงาน 

1. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.จัดท าบัญชีควบคุมการก าหนดอัตราก าลังโรงเรียนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและ ปฏิบัติ
หน้าที่พิเศษท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
3.ประสานงานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการของก าลังคนกับภารกิจสถานศึกษา 
4. ประสานจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดกับหน่วยงานต้นสังกัด 



5. จัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและความจ าเป็น
ของสถานศึกษาน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
6. รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่ส านักงานจากทุกฝ่าย เพื่อจัดท าโครงการจัดจ้างบุคลากร ขาด
แคลน 
7. ประสานงานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 
8. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอัตราก าลังของสถานศึกษา 
9. จัดท าเอกสารบรรจุแต่งตั้งตามค าสั่งผู้บริหารสถานศึกษา 
10. จัดท าเอกสารค าสั่งจ้างและค าสั่งเลิกจ้าง สัญญาจ้างจัดท าทะเบียนคุมสัญญาจ้างของลูกจ้าง ชั่วคราว
ภายใต้เงินงบประมาณทุกประเภท 

หลักเกณฑ์การบริหาร งานวางแผน สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
1. การวางแผนอัตราก าลังคนและการก าหนดต าแหน่ง 

1.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลังคน 
- วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
- จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
- น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
- ให้เป็นไปตามการก าหนดต าแหน่งและความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- สถานศึกษาก าหนดภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

    - สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข ต าแหน่ง /ขอก าหนดต าแหน่ง 

- ประเมินเพ่ือขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข ต าแหน่ง /ขอก าหนดต าแหน่งให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 

 - ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง ขอก าหนดต าแหน่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 2.1 การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อก าหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ แล้วแต่กรณี 
 2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 



 - กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 - กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีสถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - เสนอค าร้องขอย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 - กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งตั้ง รับย้าย ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าทะเบียน
ประวัติต่อไป 
 2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 - การบรรจุกลับเข้ารับราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

1. มีแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. สถานศึกษาสามารถบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. สถานศึกษามีมาตรฐานด้านบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
4. มีการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง และวิทยฐานะตาม

กฎหมาย 
6. ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

งานพัฒนาบุคลากร มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ขอบข่ายงาน 
 1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาบุคลากร 
 2. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ การ
แนะน าบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร 



 3. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะ
ต าแหน่ง การศึกษาต่อ เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 4. ประสานงานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีโอกาส
พัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 6. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
ส่งเสริมการเปลี่ยนต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น 
 7. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 8. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 9. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 
 10. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ด้าน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 11. การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการจัดท าเกียรติบัตรยกย่องชมเชยในโอกาสต่าง ๆ 
 12. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 13. ส่งเสริมคุณธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 
 14. การสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนพัฒนา รายงานผลงานประจ าปีด้านการ ด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักเกณฑ์การบริหารงานพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานวิชาชีพ 
 1. การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
 1.1 ผู้บริหารปฐมนิเทศ บุคลากรที่ได้รับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 1.2 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 
 1.3 ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมต่อเนื่อง 
 2. การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา 



 2.2 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
 2.4 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล 
 3. การพัฒนาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ขอปรับปรุง ก าหนดต าแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 3.3 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา และรายงานผล 
 3.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.6 รับค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากสถานศึกษา 
 3.7 ด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.๘ น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
 3.๙ ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งการปรับปรุงต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
 3.๑๐ เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 1. มีการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ ตาม
กฎหมาย 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ระเบียบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน 
ขอบข่ายงาน 
 1. จัดท าแผนงานและโครงการงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 



 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
 3. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
 4. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 5. การด าเนินงานทางวินัย และการลงโทษ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท ารายงาน
การลงโทษทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. การอุธรณ์และการร้องทุกข์ โดยรับเรื่องอุธรณ์และการร้องทุกข์ ด าเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายว่าด้วยวินัยและการลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ 
 8. จัดท าทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนเงินเดือน ตาม จ.๑๘ 
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการจัดท าแบบประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 10. สรุป รายงานผล และการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการเลื่อนเงินเดือน 
 11. การประเมินผลงานตามหัวข้อโดยการจัดท าแบบประเมินด้านวินัย 
 12. การสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนพัฒนา รายงานผลงานประจ าปีด้านการ ด าเนินการด้าน
วินัย 
 13. จัดท าสรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หลักเกณฑ์การบริหารงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 
 1.การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีปกติและกรณีพิเศษ 
 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ต้องชี้แจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวทราบ 
 1.3 รายงาน การสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน
สถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติกรณีปกติ 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการพิจารณา
ความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  - คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาความดี ความชอบของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาให้อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 



  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
  - ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสมควรได้รับการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอขอความ
เห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติกรณีพิเศษ 
  - รับเรื่องจากสถานศึกษา/ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน (แบบขอเลื่อนขั้น เงินเดือน
ของผู้ที่ขาดคุณสมบัติพร้อมผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น/ค าสั่งให้ไปและกลับจากศึกษาต่อ/ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
ค าสั่งลาออกและกลับเข้ารับราชการ แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย) 
  - วิเคราะห์และเสนอความเห็นผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการแล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ 
  - แจ้งสถานศึกษาทราบ 
  - บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติ 
 2. วินัยและการรักษาวินัย 
 - ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
 3. การออกจากราชการ 
 - ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ปฏิบัติมากขึ้น 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถให้บริการความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 2. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ พ.ศ.2562 
 4. ประกาศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562 
 
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ขอบข่ายงาน 
 1. วางแผนการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ าอย่างเป็นระบบ ทันสมัย สะดวกต่อการ สืบค้นมี
คุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 



 2. ด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจ ารวมทั้งดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มวุฒิ 
การศึกษาการลา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเลื่อนต าแหน่ง  การปรับวิทย
ฐานะอันดับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน ให้สมบูรณ์และครบถ้วน 
 3. จัดท ารายงานประวัติข้อมูลและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง 
เลขที่ ต าแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปีที่รับราชการ และวุฒิการศึกษาสาขา
วิชาเอก ให้สมบูรณ์ครบถ้วน เข้ารูปเล่มรายงานประวัติข้อมูลครู น าเสนอ ผู้อ านวยการ 
 4. จัดท าสมุดลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส ารวจวันเวลาการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
 5. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดท าและรวบรวมแบบรายงานการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. จัดท าและรวบรวมแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 7. รวบรวมและสรุปข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 8. จัดท าสรุปการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเข้ารูปเล่ม 
น าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
หลักเกณฑ์การบริหาร งานทะเบียนประวัติและงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1. งานทะเบียนประวัติ 
 - สถานศึกษา รวบรวมส าเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 2. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.2 ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สูงขึ้น 
 2. มีข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
 2. หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



การปฏิบัติงานในการสรรหาอัตราก าลังครู 

การจัดท าแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง/วิเคราะห์มูลครูและบุคลากรแผนพัฒนา 
อัตราก าลังฯโดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 

 
 
 
 
 
                                          สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลังต่อ สพท. 
 
 
 

สพท. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 
 
 

         สพท. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 
 

 
 
 
 
 

สพท. ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ สพฐ. 
 
 

 
 

 
สพฐ. จัดท าแผนอัตราก าลังคนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน

ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาอัตราก าลัง 

เสนอ สพท.และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนา 



การปรับปรุงอัตราต าแหน่งว่าง 
 
 

สถานศึกษารายงานต าแหน่งว่างที่จะขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 

สพท. ตรวจสอบ / เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา / 
 ให้ความเห็นชอบ / อนุมัติ 

 
 
 
 
 

สพท. ออกค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ด าเนินการสรรหาต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผังงานการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 

 

 

   นับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา                          สพท. 

 

 

             สพฐ.จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   สพท. 

 

 

         สถานศึกษา/สพท.ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชา 

ข้าราชการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

 

      คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการเลื่อนเงินเดือน   คณะกรรมการ 

 

 

 

                        สพท.เสนอ อ.ก.ศ.จ./กศจ.    

                          เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

      ผู้มีอ านาจตาม มาตรา 53 ลงนามค าสั่งเลื่อนเงินเดือน      สพท. 

 

 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มที่ใช้รายงานเป็นไปตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

สพท. 



แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1 เมษายน / 1 ตุลาคม  
 

จัดท าบันทึกข้อตกลงประกอบการประเมินฯ ระหว่างผู้ประเมินกับผู้การประเมิน ครั้งท่ี 1 / ครั้งที่ 2  

 
ก าหนดปฏิทินการปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนเงนิเดือน 

 

ตรวจนับตัวตนและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม / 1 กันยายน รายงาน สพฐ. 

 
คณะกรรมการบริหารวงเงินพิจารณาจัดสรรวงเงิน 

 

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีแรก / ครึ่งปีหลัง 
และแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินลงชื่อรับทราบ 

 
คณะกรรมการระดับสถานศึกษาน าผลการประเมินฯและวงเงินที่ได้รับจัดสรรมา 

พิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

 
คณะกรรมการระดับ สพท.พิจารณาเลื่อน 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีผลประเมินระดับ ดีเด่น และดีมาก 

 
เสนอ อกศจ. , กศจ. พิจารณาให้เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 

 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน 

 
สพท. ประกาศร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 
 

ส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2  แต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

 
สรุปข้อมูลตามแบบรายงาน สพฐ. 


