
 
 

 

 

 

 

                                คูมือดำเนินงาน 

                             กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

โรงเรียนบานดอนบม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
       



 
 

  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๑.ขอมูลท่ัวไป 

 ๑.๑  โรงเรียนบานดอนบม 

   ท่ีต้ัง หมูท่ี ๑๓ ตำบล เมืองเกา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  รหัสไปรษณีย ๔๐๐๐๐  โทรศัพท  

๐๔๓-๙๑๖๐๑๕  e-mail :  donbomsch@gmail.com   

Facebook Page : โรงเรียนบานดอนบม จ.ขอนแกน 

   พื้นท่ีท้ังหมด  ๑๑ ไร   ๒ งาน   ๒๕  ตารางวา       

   ประวัติโดยสังเขป โรงเรียนบานดอนบม จัดต้ังข้ึนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑๖ เดือน สิงหาคม ๒๔๖๓ 

โดยใชช่ือโรงเรียนวาโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ ๕ (วัดกลางบุรี) โดยใชศาลาวัด วัดกลางบุรีเปนสถานท่ี

เรียนมีครูคนแรกช่ือ นายโดด รักออน 

               ตอมา เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ไดยายมาเรียนท่ีศาลาวัดทาราชไชยศรีและ

เปล่ียนช่ือโรงเรียนเปนโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเกา๑ (วัดทาราชไชยศรี) เปดทำการสอนต้ังแตช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

               วันท่ี ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ นายหนูจันทร เมืองครุฑ ครูใหญพรอมชาวบานไดรวมกัน

สรางอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ หองเรียน ข้ึนเปนเอกเทศ ในบริเวณท่ีต้ังโรงเรียนในปจจุบันและไดยายมาทำ

การเรียนการสอน ในสถานท่ีสรางใหมเมื่อ วันท่ี ๑ เดือนมกราคม ๒๔๘๔ และไดรับการเปล่ียนช่ือโรงเรียนเปน

โรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเกา ๑ (ดอนบมราษฎรบำรุง) เมื่อวันท่ี ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

                วันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเกา ๑ 

(ดอนบมราษฎรบำรุง) ข้ึนกับกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการเปดทำการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๔ 

                  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดโอนเขาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยและในป

เดียวกันไดโอนเขาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อรัฐมีนโยบาย

ใหทุกโรงเรียนเปล่ียนช่ือโรงเรียนโดยใหตัดขอความในวงเล็บทายช่ือโรงเรียนท้ิง ดังนั้นปจจุบันจึงมีช่ือเปนโรงเรียน

บานดอนบม 

   สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ชุมชนบานดอนบม เปนชุมชนเกาแกอยูชานเมือง  อาชีพหลัก

คือ รับจางท่ัวไป 
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การจัดการศึกษา / โครงสรางการบริหาร 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   ๑.๒  ช่ือผูอำนวยการโรงเรียน  นางวิเมลือง ถ่ินปรุ  อายุ  ๕๕ ป  โทรศัพท ๐๘๖๘๕๐๙๐๑๒  วุฒิ

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ดำรงตำแหนงผูบริหารโรงเรียนนี ้เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  รวม  ๑ ป  

๑๐ เดือน 

 ๑.๓  วิสัยทัศน (VISION) 

         โรงเรียนบานดอนบม สามารถจัดการศึกษาเด็กปกติและการศึกษาพิเศษเรียนรวม ใหผูเรียนมี

คุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร คุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ มีความรู

พื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ รักและภูมิใจในทองถ่ินโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรู   ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  

๑.๔  อัตลักษณของนักเรียน 

          ผูเรียนมีวินัย 

๑.๕  เอกลักษณของโรงเรียน  

                  โรงเรียนคุณธรรม 

 

 

  



 
 

 

การปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
 

  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและ หลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู การบริการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ การศึกษาของผูเรียนตอไป  
 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ตอบสนองความตองการของโรงเรียน  

2. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบ ใหเกิดผล

สำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  

3. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

4. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีไดรับ การยกยอง  เชิดชู

เกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน

สำคัญ 
 

ขอบขาย/ภารกิจ  

1. งานบุคคล  

1.1 วินัยและการรักษาวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.2. การแตงต้ัง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.3. การบรรจุกลับเขารับราชการ  

1.4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหนง  

1.5. การเล่ือนเงินเดือน การเพิ่มคาตอบแทน และเล่ือนข้ันคาจาง  

1.6. การลงเวลาปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.7. การลา  

1.8. งานทะเบียนประวัติ  

1.9. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

1.10. การขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   

1.11. การตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย  



 
 

 

1.12. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. งานสวัสดิการโรงเรียน  

3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

4. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5. งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ  

6. งานธุรการและสารบรรณ  

7. งานสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
 

วิสัยทัศนกลุมบริหารงานบุคคล  

มุงมั่นบริการ งานสำเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
 

พันธกิจ  

1. มอบหมายงานใหตรงกับความตองการและความถนัดของบุคลากร  

2. บริการดานการบริหารงานบุคคลอยางรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค ขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา มีความพึงพอใจตลอดจนอำนวยความสะดวกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  

3. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบันและทันสมัย  

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สรางขวัญและกำลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติอยางเต็มกำลังความสามารถ  

5. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
 

 นโยบายกลุมบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนบานดอนบม มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนคนดีมี

คุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเปนไทย เปนผูใหญท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีภาวะผูนำและอยูในสังคมได

อยางมีความสุข เปนคนดีของสังคม ดังนั้น กลุมบริหารงานบุคคล จึงไดกำหนดนโยบายในการบริหารงานไดดังนี้  

1. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความเขาใจใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความเอื้ออาทรตอศิษยและเพื่อนรวมงาน  

2. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ท่ีพึง

ประสงค  

3. ใชหลักจิตวิทยาในการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา เนนการแกไขพฤติกรรม ท่ีไมพึงประสงค   

4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานรวมกันเปนทีม  

 

 



 
 

5. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลชวยเหลือซึ่ งกันและกันไดอยางผู มีวัฒนธรรม 

ประชาธิปไตย  

6. รณรงคปองกันไมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและ 

อบายมุขตาง ๆ ตลอดจนวินัยในตนเอง สรางจิตสำนึกท่ีดีงาม  

7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สรางขวัญและกำลัง ใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
 

กลุมบรหิารงานบุคคล ประกอบดวย ขอบขายงานและคณะกรรมการดังตอไปนี ้  

1. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล   

1. หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ    

2. งานสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ   

3. งานบุคคล กรรมการ   

4. งานสวัสดิการโรงเรียน กรรมการ   

5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กรรมการ   

6. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ  

7. งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ กรรมการ  

                  8. งานธุรการและสารบรรณ กรรมการ  

                  9. เลขานุการสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานกุาร  

   

         2. งานบริหาร กลุมบริหารงานบุคคล  

  1. นางวิเมลือง  ถ่ินประ                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

  2. นางนชุจรินทร  ร่ืนรมย              ตำแหนง           ครู              รองประธานกรรมการ          

                   3. นางศิริลักษณ  เปรียบเหมือน       ตำแหนง           ครู                     กรรมการ  

   4. นางสจุิตรา  แซงสนีวล             ตำแหนง          ครู                     กรรมการ 

                   5. นางเสาวลักษณ  แวนแกว           ตำแหนง          ครู                      กรรมการ           

                   6. นางสาวผกามาส  เมืองจนัทร       ตำแหนง           ครู                     กรรมการ 

                   7. นางทศันียวรรณ  ภูมิโคตร           ตำแหนง  พนักงานราชการ             กรรมการ 

                   8. นางสาวอุทัยวรรณ  บุญประคม     ตำแหนง      ครูพี่เลี้ยง                  กรรมการ 

  9. นายชนินทร  มาตยภูธร            ตำแหนง     ครูธุรการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

    

หนาท่ีคณะกรรมการกลุมบริหารบุคคล  

1. กำหนดระเบียบ แนวนโยบายการทำงานของงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในกลุมบริหาร งานบุคคลให

สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  

2. เปนท่ีปรึกษาและใหขอมูลเกี่ยวกับงานดานปกครองของหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  



 
 

3. สงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ชวยแกปญหา อำนวยความสะดวก เพื่อใหงานตาง ๆ 

บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

4. ติดตามการดำเนินงานของฝายเพื่อใหสนองนโยบายของโรงเรียน  

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล  

1. มีการประชุมเพื่อดำเนินงานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

2. เปนท่ีปรึกษาและใหขอมูลเกี่ยวกับงานของหัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล  

3. สงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ชวยแกปญหา อำนวยความสะดวก เพื่อใหงานตาง ๆ 

บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

แนวปฏิบัติในการใชหองสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคลในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา   

1. ทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน โตะ เกาอี้ ดวยแอลกอฮอล อยางนอยวันละ 2 ครั้ง  

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมาติดตอราชการ ท่ีเขาหองสำนักงาน กลุม

บริหารงานบุคคลตองลางมือดวยเจลหรือแอลกอฮอล  

3. สวมหนากากอนามัยทุกครั้ง  

4. ถามีอาการเจ็บปวย ตัวรอน ไอ หรือมีอุณหภูมิรางกายเกินกวา 37.5 หามเขา หองสำนักงานกลุม

บริหารงานบุคคล  

5. รักษาระยะหาง 1 เมตร ในการปฏิบัติงาน 
 

งานบุคคล  

1. วินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.1 แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยไมรายแรง  

1.1.1 ผูอำนวยการสถานศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อใหได 

ขอเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาในสถานศึกษากระทำความผิดวินัยไมรายแรง  

1.1.2 ผูอำนวยการสถานศึกษา ส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวา  

ไมไดกระทำผิดวินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวน แลว

พบวามีความผิดวินัยไมรายแรง  

1.1.3 รายงานการดำเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

 



 
 

1.2  แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยรายแรง  

  1.2.1 ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา กระทำผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

                1.2.2 ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาลงโทษ  

      1.2.3 ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  

       1.2.4 รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

1.3 แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ  

               1.3.1 การอุทธรณกรณีความผิดไมรายแรง ใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง

ขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. กำหนด  

1.3.2 กรณีอุทธรณกรณีความผิดรายแรง ใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง 

ขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ังตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

         1.4 แนวปฏิบัติการรองทุกข  

                       1.4.1 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกส่ังใหออกจากราชการใหรองทุกข ตอ 

ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ัง  

               1.4.2 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความ คับ

ของใจเนื่องมาจากการกระทำของผูบังคับบัญชา หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  

           1.5 แนวปฏิบัติการเสริมสรางและการปองกันการกระทำผิดวินัย  

               1.5.1 ใหผูอำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา  

 1.5.2 ดำเนินการใหความรูฝกอบรม การสรางขวัญและกำลังใจ การจูงใจ ฯลฯ  

       1.5.3 หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุ เพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชา 

กระทำผิดวินัยตามควรแกกรณี  

1.6 แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ  

1.6.1 ผูอำนวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู  

ครูผูชวย และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

1.6.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

1.7 แนวปฏิบัติการใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการ  

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ำกวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

       1.7.1 ดำเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

หรือเขารับการพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎของ ก.ค.ศ. กำหนด  



 
 

    1.7.2 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว 

ในมาตรฐานกำหนดตำแหนง  

    1.7.3 ผูอำนวยการสถานศึกษา ส่ังใหผูท่ีไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

หรือเตรียมความพรอมหรือพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ  

1.7.4 รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  

                  1.8  แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  

1.8.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

1.8.2 ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก  

ราชการ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ ขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.8.3 รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 1.9  แนวการปฏิบัติการใหออกจากราชการไวกอน  

1.9.1 ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณี ท่ีครู

ผูชวย ผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจน  

ถูกต้ังกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทำผิดอาญา (เวนแตไดกระทำผิดโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ)  

                       1.9.2 รายงานการส่ังพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังสำนักงาน  

เขตพื้นท่ีการศึกษา  

   1.10 แนวการปฏิบัติการใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังสำนักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษา นอกจากดำเนินการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. แลวยังสามารถดำเนินการไดดังตอไปนี้  

         1.10.1 กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสม่ำเสมอ  

            1) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 

               2) ถาผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการเมื่อเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ

ราชการได  

                           3) รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

        1.10.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ  

             1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีสมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ  

               2) รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

            1.10.3 กรณี ส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมสัีญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณีเปน

ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินตาม (ม.30(1)) กรณีเปนคนไรความสามารถหรือจิต ฟนเฟอน ไม



 
 

สมประกอบหรือเปนโรคท่ีกำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30(5)) กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม.30(5) ) (7) 

กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง (ม.30 (8) หรือ กรณีเปนบุคคล

ลมละลาย (ม.30 (9) )  

          1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  

ตามคุณสมบัติในมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา  

2) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหผูขาดคุณสมบัติตามขอ 6.3 (1) ออกจากราชการ  

                    3) รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

             1.10.4 กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมในในการปกครอง ระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.30 (3) )  

                   1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร  

สงสัยวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป (มาตรา 30 (3))  

                   2) ผูอำนวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  

                   3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 

ท่ัวไปตามมาตรา 30 (3) ใหผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการ  

           1.10.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือ ประพฤติ

ตนไมเหมาะสม  

                   1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ครูผูชวย ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ี จะปฏิบัติหนาท่ีราชการ

บกพรองหรือประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสม  

                   2) ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอำนวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นไมเปนผูหยอนความสามารถ ไมบกพรองในหนาท่ีราชการหรือเปนผู ประพฤติตน

ไมเหมาะสม ใหส่ังยุติเรื่องแตถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอำนวยการสถานศึกษาเห็นวา เปนผูหยอน

ความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม ใหสงเรื่องไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา  

                  3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติใหผูนั้นออกจากราชการให ผูอำนวยการ

สถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน  

  1.10.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง  

   1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังแตงตังคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง  

กรณีมีเหตุสงสัยอยางยิ่งวา ครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นไดมีการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง แตการ

สอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะทำใหเสียหาย ตอทาง

ราชการอยางรายแรง 

 



 
 

  2) ผูอำนวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี  

การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณา  

3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน หรือ

มัวหมอง กรณีถูกสอบสวนขางตน ใหผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญเหตุ

ทดแทน 

1.10.7  กรณีไดรับโทษจำคุกโดยคำส่ังของศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงท่ีสุด ให

จำคุกในความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 1) ผูอำนวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ  

เหตุทดแทน เมื่อปรากฏวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดรับโทษจำคุกโดยคำส่ังของศาล หรือรับ

โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกในความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 2) รายงานผล

การส่ังใหออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

2. การแตงต้ัง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.1 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ี

การศึกษา อื่น ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

2.1 เสนอคำรองขอยายไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อดำเนินการ  

นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผูประสงคขอยายและผูรับยาย แลวแตกรณี  

2.2 บรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับยายมาจากสถานศึกษาอื่น ในเขต

พื้นท่ีการศึกษา หรือ เขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น สำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.3 รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติสวนตัว ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี  

การศึกษา เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติตอไป  

                   2.4 การโอนหรือเปล่ียนสภาพของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ตามแนวทาง การปฏิบัติ

(ม.58) ดังนี้  

     2.4.1 เสนอคำรองขอโอนขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ

ดำเนินการตอไป  

  2.4.2 บรรจุแตงต้ังตามเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด  
 

3. การบรรจุกลับเขารับราชการ 

   การบรรจุกลับเขารับราชการตามพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา กรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(ม.65) ออกจากราชการ เพื่อรับ

ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (ม.66) และลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ

ขาราชการอื่นท่ีไมใชขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ม.67) ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

 3.1 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.65) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการ ภายใน

กำหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมั ติแต ไม เกิน  4 ป ให ผู มี อำนาจตามมาตรา 53 ส่ั งบรรจุและแต ง ต้ั ง  



 
 

           3.2 กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร (ม.66) ใหยื่น

เรื่องขอเขากลับรับราชการภายใน 180 วัน นับแตพื้นจากการรับราชการทหารใหผูมีอำนาจ ตามมาตรา 53 ส่ัง

บรรจุและแตงต้ัง  

  3.3 กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอื่นท่ีไมใชขาราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา (ม.67) สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ให

ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงตังตามมาตรา 53 ท่ีตองการจะรับราชการ เสนอเงื่อนไข ไปให ก.ค.ศ. หรือผูท่ีก.ค.ศ. 

มอบหมายพิจารณาอนุมัติเมื่อไดรักการอนุมัติแลวใหผูมีอำนาจตามาตรา 53  ส่ังบรรจุและแตงต้ัง  
 

          4. การรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหนง  

             4.1 ในกรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ ไดใหรอง

ผูอำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ถามีรองผูอำนวยการสถานศึกษาหลายคน ให ผูอำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา แตงต้ังรองผูอำนวยการสถานศึกษาคนใด คนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดำรงตำแหนง

รองผูอำนวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษา เสนอขาราชการท่ีมีความเหมาะสม

ใหผูอำนวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แตงต้ังขาราชการใน สถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการ

แทน (ม.54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ)  

            4.2 กรณีตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงใดวางลงหรือผูดำรง 

ตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการไดใหผูมีอำนาจส่ังบรรจุแตงต้ังตามมาตรา 53 ส่ังใหขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการในตำแหนง (มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ)  
 

  5. การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มคาตอบแทน และการเลื่อนข้ันคาจาง  

   5.1 การเลื่อนเงินเดือนราชการครู  

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และมาตรา 73 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา พ.ศ. 2557 ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไวดังตอไปนี้  

        ขอ 1 กฎ ก.ค.ศ. นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป  

        ขอ 2 ใหยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา พ.ศ. 2550  

       ขอ 3 ในกฎ ก.ค.ศ. นี้  

              “ป” หมายความวา ปงบประมาณ  

              “ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  

              “ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน  “ครึ่งปท่ี

แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังท่ีผานมา แลวแตกรณี “หัวหนาสวนราชการ” 

หมายความวา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี หรือตำแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา  



 
 

 “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด ผูอานวยการ สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ผูอานวยการสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอื่น ตามท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด  

“ผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือน” หมายความวา ผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการท่ีผูบังคับบัญชาแตงต้ังข้ึนเพื่อพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน

และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ “กศจ.” หมายความวา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ต้ังดวย  

“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนต่ำสุดกับเงินเดือนสูงสุดแตละอันดับ ท่ีขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดหารดวยสอง เพื่อใหไดตัวเลข ท่ีจะนาไปใชคิดฐานในการ

คำนวณ  

“ฐานในการคำนวณ” หมายความวา ตัวเลขท่ีจะนาไปใชในการคิดคำนวณเพื่อเล่ือนเงินเดือน ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละอันดับ โดยแบงออกเปน  

(1) ฐานในการคำนวณระดับลาง ไดแกผลรวมของเงินเดือนต่ำสุดตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดกับคากลาง หาร

ดวยสอง  

(2) ฐานในการคำนวณระดับบน ไดแกผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดกับคากลาง  

หารดวยสองในกรณีท่ีคำนวณตามวิธีการดังกลาวแลว มีผลทาใหฐานในการคำนวณระดับลางของอันดับ 

เงินเดือนท่ีสูงกวา มีคาต่ำกวาหรือเทากับฐานในการคำนวณระดับบนของอันดับเงินเดือนท่ีต่ำกวาซึ่งอยูถัดลง ไป 

ก.ค.ศ. อาจปรับฐานในการคำนวณระดับลางของอันดับเงินเดือนท่ีสูงกวานั้นเสียใหมใหสูงข้ึนไดโดยตอง  

นำภาพรวมของฐานในการคำนวณเพื่อเล่ือนเงินเดือนท้ังระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา “ชวง

เงินเดือน”  หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนข้ันต่ำถึงคากลางหรือระหวางคากลางถึงเงินเดือนข้ัน

สูง แลวแตกรณีและชวงเงินเดือนท่ี ก.ค.ศ. ปรับใหสอดคลองกับฐานในการคำนวณดวย 



 
 

 
ขอ 4 การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผู บังคับบัญชา แตงต้ัง

คณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ทำหนาท่ีพิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็น ตอ

ผูบังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 

เวนแตกรณีท่ีสถานศึกษาใดมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตำแหนงทางวิชาการ และมีกฎหมายวา

ดวยการจัดต้ังสถานศึกษาหรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกลาว กำหนดใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือน

เงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษาก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย การจัดต้ังสถานศึกษาหรือ

ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้น การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. นี้และใหนำผล การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดดา

เนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนดตามมาตรา 72 มาประกอบการพิจารณา โดยใหเล่ือนไดไมเกิน

วงเงินท่ีสวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเล่ือนเงินเดือน  

การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหพิจารณาโดยยึดหลัก 

คุณธรรม ความเท่ียงธรรม เปดเผย โปรงใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ตาม

แนวทางการจัดการศึกษาท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติรวมท้ังใหพิจารณาถึงความ ประพฤติใน

การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรม การมาทางาน 

และขอควรพิจารณาอื่นของผูนั้น  
 



 
 

การเล่ือนเงินเดือนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมิไดดำเนินการตามวรรคสอง และ

วรรคสาม แตใชวิธีการหารเฉล่ียเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการเล่ือน เงินเดือนใน

อัตรารอยละท่ีเทากันจะกระทำมิได  

ขอ 5 เพื่อประโยชนในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอยางเปนธรรม ใหสวนราชการบริหารวงเงิน ในการ

เล่ือนเงินเดือนในภาพรวมของสวนราชการหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา แลวแตกรณีการเล่ือนเงินเดือน  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนในแตละครั้งใหเล่ือนไดในอัตราไมเกินรอยละหก

ของฐาน ในการคำนวณ และใหสวนราชการหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาแลวแตกรณีประกาศอัตรารอยละของฐานใน

การ คำนวณท่ีไดใชเปนเกณฑในการคำนวณเพื่อเล่ือนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปอยางชา 

ท่ีสุดพรอมกับการมีคาส่ังเล่ือนเงินเดือน การคำนวณจานวนเงินสำหรับการเล่ือนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบ บาทให

ปดเปนสิบบาท  

ขอ 6 การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติใหเล่ือนปละสองครั้ง 

ดังตอไปนี้  

(1) ครั้งท่ีหนึ่ง เปนการเล่ือนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเล่ือน ในวันท่ี 

1 เมษายนของปท่ีไดเล่ือน  

(2) ครั้งท่ีสอง เปนการเล่ือนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเล่ือน 

ในวันท่ี 1 ตุลาคมของปถัดไป  

ขอ 7 การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนในแตละครั้ง ใหเล่ือนไดไม

เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนท่ีไดรับแตงต้ังในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผูใดท่ีไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ำกวาข้ันต่ำหรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ การเล่ือนเงินเดือนให

คำนวณ จากฐานในการคำนวณของอันดับเงินเดือนของตำแหนงและวิทยฐานะท่ีดำรงอยู การเล่ือนเงินเดือนของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับตำแหนงท่ีมีวิทยฐานะซึ่งไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรา 55 ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระดับดีข้ึนไป หรือใหงดการเล่ือนเงินเดือน แลวแต

กรณี  
 

ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับเงินเดือนถึงข้ัน สูงของอันดับ เงินเดือนสำหรับ

ตำแหนงหรือวิทยฐานะท่ีดารงอยู หากผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงอื่นหรือวิทยฐานะ ท่ีสูงข้ึน และเงินเดือนท่ี

ไดรับอยูนั้นต่ำกวาเงินเดือนข้ันสูงของอันดับเงินเดือนในตำแหนงและวิทยฐานะใหม  

ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษไดโดยใหนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งหลัง

สุดา ใชในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนดังกลาว โดยใหเล่ือนเงินเดือนต้ังแตวันท่ีไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงหรือ  

วิทยฐานะใหมนั้น  

ขอ 8 ให ก.ค.ศ. กำหนดคากลาง ฐานในการคำนวณ และชวงเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. นี้แลวให  

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจงสวนราชการและสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบเปนการลวงหนา  



 
 

ขอ 9 ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนจัดใหมีการแจงผลการเล่ือนเงินเดือนแตละครั้งใหขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาแตละคนทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคลการแจงผลการเล่ือนเงนิเดือนตาม  

วรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละท่ีไดรับการเล่ือนฐานในการคำนวณ จำนวนเงินท่ีไดรับการเล่ือน 

และ เงินเดือนท่ีพึงไดรับเมื่อไดรับการเล่ือนตามผลการเล่ือนเงินเดือนนั้น ในกรณีท่ีไมส่ังเล่ือนเงินเดือนใหแก 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลท่ีไมส่ังเล่ือนเงินเดือน  

ขอ 10 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ในแตละครั้งตอง

อยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปท่ีแลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ำกวาระดับพอใชหรือรอยละหกสิบ   

 (2) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑหรือไมถูกศาลพิพากษา ใน

คดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทาใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ ตอ

ตำแหนงหนาท่ีราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดท่ีไดกระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   

 (3) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน  

 (4) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

 (5) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน หรือไดปฏิบัติ

ราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย  

 (6) ในครึ่งปท่ีแลวมา สาหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

หรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน  

 (7) ในครึ่งปท่ีแลวมา สาหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน ใน

ตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน  

 (8) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาท างานสายเกินจำนวนครั้งท่ีหัวหนาสวนราชการ  

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกำหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปน

ท่ีต้ัง ของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน  

 (9) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลา และวัน

ลา ดังตอไปนี้  

  (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลา

ท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน  

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน  

(ค) ลาปวยซึ่งจำเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไมเกินหก

สิบวันทำการ 

(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไป หรือ

กลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  

(จ) ลาพักผอน  

(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  



 
 

(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา ตาม

กฎหมาย  

(ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การนับจานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจ

สวนตัวและวันลาปวย ท่ีไมใชวันลาปวยตาม (9)  

(ง)  ใหนับเฉพาะวันทำการ  

ขอ 11 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผูบังคับบัญชาไดสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา  

ฝกอบรม หรือวิจัย ตามความจาเปนหรือความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเปนคุณวุฒิขาดแคลน ท้ังนี้ตองเปนคุณวุฒิ ท่ี ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดวาเปน 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนไปศึกษาใหถือเปนการปฏิบัติหนาท่ี  

ราชการและมีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแต

กรณี ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ท่ีไดรับมอบหมายและตองอยูภายในหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ยื่นคาขอตอผูบังคับบัญชาเพื่อเสนอตอ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ท่ีไดรับมอบหมาย  

เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย  

(2) ศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย สำเร็จภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตและตามระยะเวลา  

ของหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา 

ฝกอบรม หรือวิจัย ไดกำหนดไวโดยไมมีการขอขยายระยะเวลา  

(3) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยตองมีผลการศึกษา ผลการ

ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณีดังตอไปนี้  

  (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ำกวา 2.5 

(ข) การศึกษาระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ำกวา 3.2  

  (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ำกวา 3.5   

  (ง) การฝกอบรม หรือวิจัย มีผลการฝกอบรมหรือมีความกาวหนาในการวิจัย ท่ีมีคุณภาพสูง 

แลวแตกรณี  

(4) มีการใชความรูเกี่ยวกับหลักวิชาท่ีไดศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย เพื่อเปนประโยชน ตอการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หรือหนวยงานการศึกษา  

ท่ีสังกัด โดยจัดทำเปนรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพ 

การศึกษาเสนอตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งท่ีมีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระหวางลาตามท่ีก.ค.ศ. กำหนด  

ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ผลการฝกอบรม หรือความกาวหนาในการวิจัยและรายงานเสนอ  

แนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาตาม (4) เปนหลักในการ พิจารณา

เล่ือนเงินเดือน และรายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา และใหผูมี อำนาจส่ัง

เล่ือน เงินเดือนพิจารณารายงาน ผลจากผูบังคับบัญชา ถาเห็นวาอยูในเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณา เล่ือน

เงินเดือน ใหรอการเล่ือนเงินเดือนไวกอนเมื่อผูนั้นสำเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติ หนาท่ี



 
 

ราชการ ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนส่ังเล่ือนเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งท่ีไดรอการเล่ือน เงินเดือนไวการ

เล่ือนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหเล่ือนไดในอัตราไมเกินรอยละสองของฐานในการคำนวณ  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นในแตละรอบการประเมินเมื่อผูมีอำนาจส่ังเล่ือน

เงินเดือนได ส่ังเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความในขอนี้แลว ใหรายงาน ก.ค.

ศ. ทราบ พรอมท้ังจัดสงหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา  

ขอ 12 การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน  

ในองคการระหวางประเทศตามขอ 10 (9) (ช) ในครึ่งป ท่ีแลวมาเปนเกณฑพิจารณา เวนแตอยูใน

หลักเกณฑ ตามขอ 10 (5) และ (6) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือนมาเปนเกณฑพิจารณาในกรณี

ท่ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดโอน เล่ือนตำแหนง ยาย เปล่ียนตำแหนงสับเปล่ียนหนาท่ี ไปชวย 

ราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานการศึกษาหรือไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไป 

ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงาน ในองคการระหวางประเทศตามขอ 10 (9) 

(ช) ในครึ่งป ท่ีแลวมา ใหนาผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตำแหนงและทุกแหงมา 

ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนดวย 

ขอ 13 การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในครึ่งปท่ีแลวมา 

ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 10 (9) (ช) หรือถูกส่ังใหไปทาการใดซึ่งให นับ

เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือไดรับอนุญาตใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ เนื่องจาก ไดรับ

อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทำการ  

ตามหนาท่ีจนทำใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการใหผูมีอำนาจส่ัง

เล่ือน เงินเดือนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนไดครั้งละไมเกินรอยละสามของฐานเงินเดือนขาราชการผูนั้นในแตละ

รอบ การประเมินสาหรับชวงเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงาน หรือชวงเวลาท่ีถูกส่ังใหไปทาการนั้น หรือ 

ชวงเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ โดยใหใชผลการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ  

ดานอาชีพประกอบการพิจารณาดวย โดยใหส่ังเล่ือนเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งท่ีควรจะไดเล่ือน 

ท้ังนี้ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหัวหนาสวนราชการกำหนด  

ขอ 14 ผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนจะนาเอาเหตุท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูก แตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทาผิดวินัยอยางรายแรง หรอืถูกฟองคดีอาญามาเปนเหตุในการ

ไมพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นไมได  

ขอ 15 ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษ 

ภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือ ความผิด

ท่ีทาใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตำแหนงหนาท่ีราชการของตนซึ่งมิใชความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถาถูกส่ังไมเล่ือนเงินเดือนมาแลว เพราะ

เหตุท่ีถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษจะส่ังไมเล่ือนเงินเดือนซา อีกครั้งหนึ่ง เพราะ

เหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันนั้นไมได  



 
 

ขอ 16 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลวมีผลทาใหการเล่ือน 

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในกฎ ก.ค.ศ.   

นี้ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู

นั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. นี้  

ขอ 17 ในครึ่งป ท่ีแลวมา ถาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเล่ือน 

เงินเดือน แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญ ขาราชการ 

ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนส่ังเล่ือนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคำนวณบำเหน็จ บำนาญในวันท่ี 30 

กันยายนของปท่ีจะพนจากราชการ 

ขอ 18 ในครึ่งป ท่ีแลวมา ถาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเล่ือน 

เงินเดือน แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันท่ี 1 เมษายนหรือ 1 ตุลาคม ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  

ส่ังเล่ือนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคำนวณบำเหน็จ บำนาญโดยใหมีผลในวันท่ีผูนั้นถึงแกความ

ตาย ขอ 19 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะเล่ือนเงินเดือนได ตามขอ 10 

เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทางานสาย  

ตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้แตผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนเงินเดือนใหโดยมี

เหตุผล เปนกรณีพิเศษ ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบส่ังเล่ือนเงินเดือน

เปน การเฉพาะรายไดในอัตราไมเกินรอยละสองของฐานในการคำนวณของขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาผูนั้นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในเกณฑท่ีจะเล่ือนเงินเดือนไดตามกฎ ก.ค.ศ. นี้  

แตผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนเงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหผูมี

อำนาจ ส่ังเล่ือนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเล่ือนเงินเดือน  

เปนการเฉพาะราย  

ขอ 20 การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาไปศึกษา ฝกอบรม 

หรือวิจัย อยูในวันกอนวันท่ีกฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหดาเนินการใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  วาดวยการ

เล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  

ขอ 21 ในวันท่ีกฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ถาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในเกณฑ ท่ีจะได

เล่ือนข้ันเงินเดือน และผูมีอำนาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนข้ันเงินเดือน แตผูนั้น ถูกรอการ

เล่ือนข้ันเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟองคดีอาญาตามหลักเกณฑท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีกฎ ก.ค.ศ. นี้ใช

บังคับ ใหผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนมีคาส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นท่ีไดรอไว

ท้ังหมด  

ขอ 22 การเล่ือนเงินเดือนในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 สาหรับครึ่งปหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชบังคับอยู ในวันกอนวันท่ีกฎ ก.ค.ศ. นี้ ใชบังคับ ขอ 23 การใดท่ีเคย 

ดำเนินการไดตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2550 อยูในวันกอนวันท่ีกฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับและมิไดกำหนดไวในกฎ ก.ค.ศ. นี้จะดาเนินการตอไป

ได ประการใดใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 



 
 

 

 5.2 การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ  

องคประกอบการประเมินใหครอบคลุมอยางนอย 2 องคประกอบ คือ “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ 

“พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” โดยสัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมนอยกวารอยละ 80 จากคะแนนเต็ม 100 และ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานตองไมนอยกวารอยละ 20 จากคะแนนเต็ม 100 ท้ังนี้สวนราชการ อาจกำหนดมากกวา 2 

องคประกอบก็ได  

1.1 การกำหนดสัดสวนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ 80 ใหพิจารณาจาก 

องคประกอบ ดังนี้  

(1) ปริมาณผลงาน  

(2) คุณภาพผลงาน  

(3) ความรวดเรว็หรือความตรงตอเวลา  

(4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา  
 

การกำหนดตัวช้ีวัด/ผลงานจริง ในแตละรอบการประเมิน ใหจัดทำตัวช้ีวัดภายใตองคประกอบตาม ขอ 

1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในลักษณะใด ปจจัยใด ดวยน้ำหนักคะแนนเทาใด ใหผูบังคับบัญชา/  

ผูประเมินตกลงกับพนักงานราชการ ซึ่งควรตองสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีระบุไวในสัญญาจาง  

1.2 การกำหนดสัดสวนคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรอยละ 20 สำหรับพนักงาน ราชการ

ท่ัวไปท่ีปฏิบัติงานท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใหประเมินจากพฤติกรรมท่ี แสดงออกในการ

ปฏิบัติงานจริงท่ีสงผลตอความสำเร็จของงานทุกกลุมประเมินสมรรถนะหลัก จำนวน 5 ดาน ดังนี้  

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์  

(2) การบริการท่ีดี  

(3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม  

(5) การท างานเปนทีม 

พนักงานราชการท่ัวท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ครูผูสอน) ใหประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ งาน

ท่ีปฏิบัติจำนวน 2 ดาน ไดแก  

(1) การวิเคราะหการจัดการเรียนรู  

(2) การมองภาพองครวม การจัดระบบการดูแลชวยเหลือเพื่อการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ผู

ประเมินของพนักงานราชการท่ัวไป ไดแกผูบังคับบัญชาช้ันตนทุกป เปนผูมอบหมายงาน และ/หรือ  

ผูกำกับดูแลพนักงานราชการ และการประเมินอาจถูกทบทวนโดยผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 หรือ 2 

ระดับ เปนผูกล่ันกรองผลการประเมินของผูบังคับบัญชาช้ันตน ระดับผลการประเมิน คะแนนผลการประเมินผล

การ ปฏิบัติงาน ในแตละรอบ การประเมิน แบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน ถ ระดับ และกำหนดชวง  

คะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้  

ระดับดีเดน               คะแนนประเมิน 95 - 100  



 
 

ระดับดีมาก               คะแนนประเมิน 85 - 94  

ระดับดี                    คะแนนประเมิน 75 - 84  

ระดับพอใช               คะแนนประเมิน 65 - 74  

ระดับตองปรับปรุง      คะแนนประเมิน 0 – 64  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีจำนวน 4 ชุด 

ไดแก  

(1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏบัิติงาน (ท้ัง 2 รอบการประเมิน)  

(2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  

(3) แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะ  

(4) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ   
 

ระยะเวลาการประเมิน  

ระยะเวลาการประเมิน กำหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งท่ี 1 ชวงระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ปถัดไป 

ครั้งท่ี 2 ชวงระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน ปเดียวกัน  
 

การนำผลประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชพิจารณากรณีเลิกจาง  

พนักงานราชการท่ัวไปผูใดมีคะแนนเฉล่ียผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดตอกันต่ำกวา ระดับ 

“ดี” ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการส่ัง เลิกจางกรณีตอสัญญาจาง  

1. สวนราชการตองมีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จึงจะสามารถดำเนินการตอสัญญาจางได  

2. สวนราชการมีหลักฐานชัดเจนวา โครงการท่ีดำเนินการอยูนั้นยังคงดำเนินการตอและจำเปนตองใช 

พนักงานราชการปฏิบัติงานตอไป  

3. พนักงานราชการท่ีไดรับพิจารณาใหตอสัญญาจาง ตองมีคะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดตอกัน

ในปท่ีจะตอสัญญาจางไมต่ำกวาระดับ “ดี”  

4. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ มีข้ันตอน ด้ังนี้4.1 

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

4.1.1 ผูบังคับบัญชากำหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของสวนราชการ และ กำหนด

สมรรถนะท่ีสงผลตอเปาหมายความสำเร็จของงานตามท่ีสวนราชการกำหนด รวมท้ังระบุพฤติกรรม ท่ีคาดหวัง/

บงช้ีของแตละสมรรถนะ  

    4.1.2 ผูบังคับบัญชาและพนักงานราชการรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดขอตกลง  

การปฏิบัติงาน โดยประกอบดวยภาระงานเปาหมายและ/หรือระดับความสำเร็จของงาน ท่ีพนักงานราชการ ตอง

รับผิดชอบในรอบการประเมิน รวมท้ังกำหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบงช้ีความสำเร็จของงานอยาง เปนรูปธรรม  

4.1.3 พนักงานราชการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานและสมรรถนะท่ีกำหนด ภายใต

การใหคำปรึกษาแนะนำ และการติดตามของผูบังคับบัญชา  



 
 

4.1.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับแตงต้ัง ใหประเมิน ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานราชการตามหลักเกณฑขอตกลงและสมรรถนะท่ีกำหนด  

4.1.5 แจงผลการประเมินแกพนักงานราชการ พรอมใหปรับปรุงพัฒนาและเตรียมรับการ 

ประเมินในครั้ง ตอไป 

4.1.6 การดำเนินการประเมินครั้งท่ี 2 ใหดำเนินการตามข้ันตอน ขอ 4.1.1 – 4.1.5  
 

เกณฑการเลือ่นคาตอบแทนประจำปของพนักงานราชการ  

1. พนักงานราชการจะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนปละหนึ่งครั้ง คือ ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป  

2. ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมา (1 ต.ค.- 30 ก.ย.ของปถัดไป) ไมนอยกวา 8 เดือน  

3. พนักงานราชการจะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทน ตองมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมต่ำ

กวา ระดับดี  

4. เล่ือนไดไมเกินอัตรารอยละ 6 ของฐานคาตอบแทนวงเงินงบประมาณเล่ือนไมเกินรอยละ 4 ของอัตรา

คาตอบแทนท่ีมีอยู ณ วันท่ี 1 กันยายน  

5. มิใหนำวงเงินมาหารเฉล่ียเพื่อใหทุกคนไดเล่ือนคาตอบแทนในอัตรารอยละท่ีเทากัน  

6. ในกรณีท่ีมีการคำนวณเพื่อเล่ือนคาตอบแทน หากคำนวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับข้ึน เปนสิบ

บาท  

7. รอบปท่ีแลวมาตองไมลาปวยและลากิจเกิน 16 ครั้ง หรือมาสายเกิน 18 ครั้ง  

8. รอบปท่ีแลวมาตองไมลาปวยและลากิจเกิน 40 วัน  

 
 

 5.3 การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจำ  

 ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2544   

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ ลูกจางประจำ ผู

ไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตำแหนง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551   

3. หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ลูกจางประจำ 

ของสวนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 90 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2533  
 

หลักเกณฑการพิจารณา  

1. จำนวนลูกจางประจำท่ีเสนอขอใหไดรับการเล่ือนข้ันคาจาง รวมท้ังป 2 ข้ัน ไมเกิน รอยละ 15ของ

จำนวนลูกจางประจำท่ีครองอยู ณ วันท่ี 1 มีนาคม  

2. การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจำใหพิจารณาจาก  

  2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ   

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้  



 
 

ดีเดน 90 – 100 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน หรือขอกำหนด  หรือดีเดน  

เปนท่ียอมรับได 60 – 89 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน หรือขอกำหนด หรือยอมรับได  

ตองปรับปรุงต่ำกวา 60 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานต่ำกวามาตรฐาน หรือมีขอบกพรองอยูเสมอ  

   2.2.1 การพิจารณาเล่ือนข้ันคาจาง 0.5 ข้ัน ตองไดรับผลการประเมินตาม ขอ 2.1    

(เปนท่ียอมรับได) และอยูในหลักเกณฑดังนี้  

(1) ไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑหรือไมถูกศาลพิพากษาใน

คดีอาญา  ใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทำใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ

ตำแหนง หนาท่ีราชการของตน ซึ่งไมใชความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ  

(2) ตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวา 2 เดือน  

(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

(4) มาท างานสายไมเกิน 10 ครั้ง  

(5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไมเกิน 120 วัน 

(6) ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน  

 (7) ลาปวยซึ่งจำเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกัน หรือ หลาย

คราว รวมกันไมเกิน 60 วันทำการ  

 (8) ลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 23 วันทำการ แตไมรวมถึง การลา

ปวย ตามขอ 2.2.1 (7)   

 2.2.2 การพิจารณาเล่ือนข้ันคาจาง 1 ข้ัน ตองไดรับผลการประเมินตาม ขอ 2.1 (ดีเดน) 

และ อยูในหลักเกณฑดังนี้  

(1) เปนไปตามหลักเกณฑขอ 2.2.1 (1) – (3)   

(2) มาท างานสายไมเกิน 5 ครั้ง  

(3) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไมเกิน 90 วัน  

(4) ลาคลอดบุตรไมเกิน 60 วัน  

(5) ลาปวยซึ่งจำเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกัน หรือ หลาย

คราว รวมกันไมเกิน 30 วันทำการ  

(6) ลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 8 วันทำการ แตไมรวมถึง การลา

ปวยตามขอ   2.2.2 (5)   

2.2.3 ลูกจางประจำท่ีอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูก

ฟองคดีอาญา กอนมีคำส่ังเล่ือนข้ันคาจาง ถาผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหไดเล่ือนข้ันคาจางก็ใหรอ การเล่ือนไว

กอน จนกวา ผลการสอบสวนพิจารณาแลวเสร็จ หรือศาลไดมีคำพิพากษาแลว ท้ังนี้จะตองขอกันเงินสำหรับเล่ือน

ข้ันคาจาง ไวโดยจัดทำบัญชีขอกันเงิน (ตามแบบขอกันเงิน) พรอมแนบสำเนาคำส่ัง  
 

5.4 การเพิ่มคาจางลูกจางช่ัวคราว  



 
 

กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางช่ัวคราว กรณีอื่นนอกเหนือจากโรงเรียนสามารถดำเนินการจางลูกจาง ช่ัวคราว

ของโรงเรียนไดโดยใชเงินรายไดของโรงเรียนภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีโรงเรียนกำหนด ดังนี้ 

(1) ลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูอัตราจาง เงินคาจางไมเกินเดือนละ 15,000 บาท  

(2) ลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงนักการภารโรง แมบาน เงินคาจางไมเกินเดือนละ 8,000 บาท  

(3) ลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงชางท่ัวไป เงินคาจางไมเกินเดือนละ 9,000 บาท  

(4) ลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงพนักงานขับรถยนต คาจางไมเกินเดือนละ 12,000 บาท (5) ลูกจาง

ช่ัวคราว ครูชาวตางชาติ เงินคาจางไมเกินเดือนละ 25,000 บาท  

ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือนตามแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการตามท่ี กระทรวงการคลัง

กำหนด  

การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางช่ัวคราวใหพิจารณาจาก  

1. การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางช่ัวคราวใหเล่ือนไดปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยประเมินประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน ของปถัดไป  

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด ดังนี้  

ระดับดีเดน คะแนนประเมิน 90 - 100  

ระดับดีมาก คะแนนประเมิน 80 - 89  

ระดับดีคะแนนประเมิน 75 - 84  

ระดับพอใชคะแนนประเมิน 65 - 74  

ระดับตองปรับปรุง คะแนนประเมิน 0 – 64  

 3. การพิจารณาเล่ือนข้ันคาจางตองไดรับผลการประเมินตาม ขอ 2 ระดับดีมากข้ึนไป และอยูใน

หลักเกณฑดังนี้ 

(1) ไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑหรือไมถูกศาล พิพากษาในคดีอาญา  ให

ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทำใหเส่ือมเสีย เกียรติศักด์ิของตำแหนง 

หนาท่ีราชการของตน ซึ่งไมใชความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ  

(2) ตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวา 2 เดือน  

(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

(4) มาท างานสายไมเกิน 10 ครั้ง  

(5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไมเกิน 120 วัน 

(6) ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน  

(7) ลาปวยซึ่งจำเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกัน หรือ หลายคราว รวมกันไม

เกิน 60 วันทำการ  

(8) ลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 23 วันทำการ แตไมรวมถึง การลาปวย ตามขอ 2.2.1 

(7)  
  



 
 

6. การลา  

การลาของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาใชระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา ของ

ขาราชการ พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม มี11 ประเภท คือ  

1. การลาปวย  

2. การลาคลอดบุตร  

3. การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  

4. การลากิจสวนตัว  

5. การลาพักผอน (ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนไมมีสิทธิ์ลา)  

6. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย  

7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  

8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  

9. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

10. การลาติดตามคูสมรส  

11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  
 

1. ลาปวย  

การลาปวย หมายความวา เปนการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการปวยหลักเกณฑการลา – ลาปวย

ติดตอกันต้ังแตสามสิบวันข้ึนไปตองมีใบรับรองแพทย 

– การลาปวยไมถึงสามสิบวัน ไมวาจะเปนครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน ถาผูมีอำนาจอนุญาต 

เห็นสมควรจะส่ังใหมีใบรับรองแพทยหรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการ เพื่อ ประกอบการ

พิจารณาอนุญาตก็ได  

– มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวยปหนึ่งได 60 – 120 วัน  

การเสนอหรือจัดสงใบลา  

– ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต  

– ใหเสนอหรือจัดสงใบลากอนหรือในวันท่ีลาก็ไดยกเวนในกรณีจำเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลา ในวันแรก

ท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได  

– กรณีปวยจนไมสามารถจะลงช่ือในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนก็ไดแตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลว ตองเสนอ

หรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  

– การลาปวย แมจะมีราชการจำเปนเกิดข้ึนในระหวางลาปวยอยูนั้น ผูมีอำนาจอนุญาตก็ไมสามารถ เรียก

ตัวผูนั้นมาปฏิบัติงานไดท้ังนี้เพราะการลาปวยเปนเรื่องจำเปน  
 

2. การลาคลอดบุตร  

ผูอำนวยการสถานศึกษา อนุญาตไดลาไดไมเกิน 90 วัน โดยไดรับเงินเดือนระหวางลา ในสวนของเงิน 

วิทยฐานะใหเบิกจายเงินวิทยฐานะระหวางลาไดไมเกิน 90 วัน  



 
 

 

การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  

ผูอำนวยการสถานศึกษา อนุญาตไดครั้งหนึ่งไมเกิน 15 วันทำการ และหากลาภายใน 30 วันนับแต วันท่ี

ภริยาคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 15 วันทำการ หากลาเมื่อพน 30 วันนับแตวันท่ี ภริยา

คลอดบุตร ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา ในสวนของเงินวิทยฐานะอยูระหวางพิจารณากำหนด รายละเอียด 

เนื่องจากเปนประเภทการลาท่ีกำหนดข้ึนใหม  
 

3. ลากิจสวนตัว  

การลากิจสวนตัว หมายความวา เปนการลาหยุดเพื่อทำธุระ เชน ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผูปวย เปนตน 

ผูอำนวยการสถานศึกษา อนุญาตไดครั้งหนึ่งไมเกิน 30 วัน อนุญาตไดครั้งหนึ่งไมเกิน 45 วัน ปหนึ่งลา

โดย ไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 45 วันทำการ แตในปท่ีเริ่มรับราชการ ลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาได 

ไมเกิน 15 วันทำการ การลากิจสวนตัวอาจแยกไดดังนี้  

(1) การลากิจสวนตัว (ดวยเหตุอื่น)   

(2) การลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร  

 

หลักเกณฑการลากิจสวนตัวดวยเหตุอื่น  

– มี สิทธิ ไดรับเงิน เดือนระหวางลา เมื่ อมีราชการจำเปนเกิดข้ึนในระหวางลากิจสวนตัวอยูนั้ น 

ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวผูนั้นมาปฏิบัติงานก็ได  
 

หลักเกณฑการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  

– ขาราชการท่ีไดลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมดวย) โดยไดรับเงินเดือนแลว มีสิทธิลากิจ

สวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไมเกิน 150 วันทำการ โดยไมมีสิทธิ ไดรับเงินเดือนระหวางลา  

– ระหวางลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร แมจะมีราชการจำเปนเกิดข้ึนในระหวางลาอยูนั้นผูมีอำนาจ 

อนุญาตก็ไมสามารถเรียกตัวผูนั้นมาปฏิบัติงานได  
 

การเสนอหรือจัดสงใบลา  

– ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต  

– ตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดราชการไดเวนแต มีเหตุจำเปนไมสามารถรอรับอนุญาตได  

- ใหจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวลาหยุดไปกอนไดแตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอำนาจ อนุญาต

ทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนหยุดไดเมื่อหยุดไปแลว ใหเสนอหรือ จัดสงใบลา

พรอมระบุเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทราบทันที ในวันแรกท่ีมา

ปฏิบัติราชการ 

 

 
 



 
 

อำนาจการอนุญาตการลา  

ผูอำนวยการสถานศึกษา ลาปวย ครั้งหนึ่งไมเกิน 60 วันทำการ ลากิจสวนตัว ครั้งหนึ่งไมเกิน 30 วันทำ

การ นอกเหนือจากนี้เปนอำนาจ ผูอำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

เกณฑการลาบอยคร้ัง ปฏิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน 6 คร้ัง  

เกณฑการมาสายเนือง ๆ ปฏิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน 8 คร้ัง  
 

ขอพึงระวัง  

ลาเกิน (ลาบอยครั้ง) จำนวนครั้งท่ีกำหนด ไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน เวนแตถาวันลาไมเกิน 15 วัน และมีผล

การปฏิบัติงานดีเดนอาจผอนผันใหเล่ือนข้ันเงินเดือนได  

มาทำงานสายเนือง ๆ ไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน  

ลาปวย + ลากิจสวนตัว เกินกวา 23 วันทำการ ไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือน  
 

5. การลาพักผอน  

ผูอำนวยการสถานศึกษา อนุญาตไดลาไดปละ 10 วันทำการ หากมิไดลาหรือลาไมครบ ใหสะสม รวมกับ

ปตอ ๆ ไปไดไมเกิน 20 วันทำการ แตสาหรับผูรับราชการมาแลวไมนอยกวา 19 ปสะสมได ไมเกิน 30 วันทำการ 

ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาและไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวา วันลาพักผอน ไมมีสิทธิลา

พักผอน ในสวนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผอนเกินสิทธิไมใหเบิกจายเงินวิทยฐานะ ระหวางลา  
 

6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย  

สำหรับผูท่ีรับราชการมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน หากต้ังแตเริ่มรับราชการ ผูใดยังไมเคยอุปสมบท หรือ

ยังไมเคยประกอบพิธีฮัจยใหผูนั้นลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยแลวแตกรณีไดไมเกิน 120 วัน 

โดยไดรับเงินเดือนระหวางลา หัวหนาสวนราชการพิจารณา ในสวนของเงินวิทยฐานะใหเบิกจายเงินวิทย

ฐานะ ระหวางลาไดไมเกิน 60 วัน  
 

7. การลาเขารับการตรวจเลอืกหรือเขารับการเตรียมพล  

ลาไดโดยไดรับเงินเดือนระหวางลา แตเมื่อครบกำหนดแลวไมมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ ภายใน 

7 วัน ใหงดจายเงินเดือนไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ แตหากหัวหนาสวนราชการเห็นสมควร ใหจายเงินเดือน

ตอไปอีกก็ไดแตไมเกิน 15 วัน หัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุญาต ในสวนของเงินวิทยฐานะ ใหเบิกจายเงินวิทย

ฐานะระหวางลาไดไมเกิน 60 วัน  
 

8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  

ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 4 ปนับแตวันไป จนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติ 

ราชการ หากผูอนุญาตเห็นสมควรใหลาเกิน 4 ปก็ไดแตรวมแลวตองไมเกิน 6 ปในประเทศผูอำนวยการ 

สถานศึกษา และ ผอ.สพท. อนุญาตไดตางประเทศหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุญาต ในสวนของเงินวิทยฐานะ

ใหเบิกจายเงินวิทยฐานะระหวางลาไดไมเกิน 60 วัน 
  



 
 

9. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

   ลาไดโดยไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตอัตราเงินเดือนท่ีไดรับจากองคการระหวางประเทศ  

ต่ำกวาอัตราเงินเดือนของทางราชการ ใหไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ รวมแลวไมเกินอัตราเงินเดือน ของ

ทางราชการท่ีไดรับอยูในขณะนั้น รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาอนุญาต ในสวนของเงินวิทยฐานะไมใหเบิก จายเงิน

วิทยฐานะระหวางลา  
 

10. การลาติดตามคูสมรส (คูสมรสไปปฏิบัติหนาท่ีราชการในตางประเทศ)   

ลาไดโดยไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา เปนเวลาไมเกิน 2 ปกรณีจำเปนอาจอนุญาตใหลาตอได อีก 2 ปแตรวม

แลวตองไมเกิน 4 ปถาเกิน 4 ปใหลาออกจากราชการ หัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุญาต ในสวนของเงินวิทย

ฐานะไมใหเบิกจายเงินวิทยฐานะระหวางลา 
 

11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  

     สำหรับผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะ 

เหตุกระทำการตามหนาท่ี จนทำใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การ

ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพ ลาไดตาม ระยะเวลาท่ี

กำหนดในหลักสูตร โดยไดรับเงินเดือนระหวางลา แตตองไมเกิน 12 เดือน หัวหนาสวนราชการ พิจารณาอนุญาต 

ในสวนของเงินวิทยฐานะอยูระหวางพิจารณากำหนดรายละเอียด เนื่องจากเปนประเภท การลาท่ีกำหนดข้ึนใหม  
 

7. การลงเวลาปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

     7.1 เวลาราชการปกติ 08.30 – 16.30 น.ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกำหนดเวลา

ทำงาน และวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2547   

     7.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงเวลาปฏิบัติราชการดวยการสแกนลายนิ้วมือ ใน

กรณีท่ีใชเครื่องสแกน หรือ ลงเวลาในใบลงเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด ณ สถานท่ีท่ีโรงเรียน กำหนด   

กอนปฏิบัติราชการตามเวลาปกติ เพื่อปฏิบัติหนาท่ีครูเวร ควบคุมกำกับนักเรียนในพิธีปลูกฝงคุณลักษณะ ผูเรียน

ในการรักชาติ ศาสนกษัตริย อัตลักษณ และเอกลักษณของ สถานศึกษา และอื่น ๆ ไมเกิน เวลา 08.15 น.  

     7.3 กรณีมาสแกนลายนิ้วมือหรือมาลงเวลาปฏิบัติราชการเกินเวลา 08.15 น. ถือวามาสาย นอกเวลา

ราชการปกติ ไมถือเปนการมาสายตามระเบียบราชการ  

     7.4 กรณีมาลงเวลาปฏิบัติราชการเกินเวลา 08.30 น. ถือวามาสายในเวลาราชการปกติ  

     7.5 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงเวลากลับจากการปฏิบัติราชการในเวลา  

ราชการปกติ คือ 16.45 น. แตถามีเหตุจำเปน อนุโลมใหสแกนลายนิ้วมือหรือลงเวลากลับจากการปฏิบัติ ราชการ

เวลา 16.00 น.  

     7.6 ในระหวางเวลาราชการปกติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเหตุจำเปน จะขอ 

อนุญาตออกนอกเวลาราชการปกติไดไมเกิน 2 ช่ัวโมง และจะตองไดรับอนุญาตจากโรงเรียนหรือผูท่ีโรงเรียน 



 
 

มอบหมาย ตามแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และใหสแกนลายมือช่ือ หรือลงเวลากลับตามเวลาท่ี 

ไดรับการอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ในกรณีไมกลับมาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนอีก  

    7.7 กรณีไมสามารถมาปฏิบัติราชการตามท่ีกำหนดในขอ 2, ขอ 3, ขอ 4 ดวยเหตุสุดวิสัย ให โทรศัพท

แจงหัวหนาระดับ / หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / หัวหนากลุมบริหารงาน เพื่อจัดสอนแทน และเมื่อ มาถึง

โรงเรียนใหบันทึกช้ีแจงตอโรงเรียนหรือผูไดรับอนุญาต เพื่อพิจารณาอนุโลมการมาปฏิบัติราชการปกติ  

เปนราย ๆ ไป  

    7.8 ในกรณีมาสแกนลายนิ้วมือเพื่อปฏิบัติราชการตามขอ 2, ขอ 3, ขอ 4 แลว เครื่องไมบันทึก ขอให

มาลงลายมือช่ือท่ีหองกลุมบริหารงานบุคคลตามแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียน 7.9 การมาสแกน

ลายนิ้วมือหรือมาลงเวลาปฏิบัติราชการลงเวลากอนเวลา 07.00 น. และกลับหลัง เวลา 16.30 น. ถือวาปฏิบัติเกิน

มาตรฐาน เปนความดีความชอบท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดี 7.1. โรงเรียนจะรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการใหครู

และบุคลากรทางการศึกษาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง และถาพบวารายงานคลาดเคล่ือน ใหคัดคานพรอมแสดง

หลักฐานท่ีเปนจริง เพื่อโรงเรียน จะแกไขใหถูกตอง  
 

8. งานทะเบียนประวัติ  

    8.1 การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจาง 

ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

        8.1.1 โรงเรียนจัดทำทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

8.1.2 เปล่ียนแปลงและบันทึกขอมูลลงในทะเบียนประวัติ  

8.2 การแกไขวันเดือนปเกิด ช่ือ ช่ือสกุล วุฒิการศึกษา ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และลูกจาง ตามแนวทางการปฏิบัติ  

8.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง ประสงคจะขอแกไข วัน เดือน ปเกิด 

ช่ือ ช่ือสกกุล วุฒิการศึกษา ยื่นคำขอตามแบบท่ีกำหนด โดยแนบเอกสารตอผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน ประกอบดวย 

สูติบัตร ทะเบียนราษฎรหลักฐานทางการศึกษา 

8.2.2 ตรวจสอบความถูกตอง  

8.2.3 น าเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติ  

8.2.4 ดำเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ  

8.2.5 แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 

9. การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ  

   9.1 ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

   9.2 แจงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด  

   9.3 จัดทำทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ดิเรกคุณาภรณและผูคืนเครื่องราชการอิสริยาภรณ 



 
 

 

10. การขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   

10.1 ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พรอม 

หลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน สำเนาทะเบียนบาน บัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐฉบับเดิม ภาพถาย ขนาด 1 

นิ้ว จำนวน 2 ภาพ กรณีท่ีบัตรประจำตัวสูญหายใหแนบใบแจงเอกสารหายของสถานีตำรวจดวย  

10.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง และนำสงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
 

11. การตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย  

11.1 การนับเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองปใหนับวันเขาปฏิบัติราชการ 

วันแรกเปนวันเริ่มตนและนับระยะเวลาส้ินสุดตามปปฏิทิน  

11.2 กรณีลาคลอดบุตร ลาปวย ซึ่งจำเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวยเพราะประสบ

อันตราย ในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือลาเพื่อ

เขาตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลเปนระยะเวลาเกินกวาเกาสิบวัน ไมใหนับระยะเวลาท่ีเกินเกาสิบวัน 

ดังกลาวรวมเปนเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  

11.3 วัน เดือน ปท่ีแตงต้ังครูผูชวยใหดำรงตำแหนงครูและใหไดรับเงินเดือนตองไมเปนวัน

เดียวกัน  

11.4 การประเมินผลสรุปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปรวม 4 ครั้ง โดยใชแบบประเมิน 

เดียวกัน  

11.5 เกณฑการประเมินครูผูชวยตองไดคะแนนการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา 

อยางเขม โดยกำหนดใหมีคะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบดวย องคประกอบดานการปฏิบัติตน (40 คะแนน) 

และองคประกอบดานการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตนและ ปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง ทุกหกเดือน รวมส่ีครั้งในเวลาสองป ดังนี้  

ครั้งท่ี 1 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉล่ียในแตละดานไมต่ำกวา รอยละ 60 เกณฑผานดานการ

ปฏิบัติตนไมต่ำกวา 24 คะแนน ดานการปฏิบัติงานไมต่ำกวา 36 คะแนน ครั้งท่ี 2 ผลการประเมินจากกรรมการ

ทุกคนเฉล่ียในแตละดานไมต่ำกวา รอยละ 60 เกณฑผานดานการปฏิบัติตนไมต่ำกวา 24 คะแนน ดานการ

ปฏิบัติงานไมต่ำกวา 36 คะแนน  

ครั้งท่ี 3 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉล่ียในแตละดานไมต่ำกวา รอยละ 70 เกณฑผานดานการ

ปฏิบัติตนไมต่ำกวา 28 คะแนน ดานการปฏิบัติงานไมต่ำกวา 42 คะแนน ครั้งท่ี 4 ผลการประเมินจากกรรมการ

ทุกคนเฉล่ียในแตละดานไมต่ำกวา รอยละ 70 เกณฑผานดานการปฏิบัติตนไมต่ำกวา 28 คะแนน ดานการ

ปฏิบัติงานไมต่ำกวา 42 คะแนน  

 

 

 
 



 
 

13. การเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู  

               แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ว 21/2560   

           ผูท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ว21 ท่ีกำหนดไวในชวงระยะเวลาเปล่ียนผาน ประสงคขอรับการ 

ประเมินตามหลักเกณฑ ว21 ใหดำเนินการ ดังนี้  

          1. วิทยฐานะครูชำนาญการและวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ใหยื่นคำขอตอสถานศึกษา พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 2 ชุด ดังนี้  

                       1) คำขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ ตำแหนงคร ู(วฐ.1)   

             2) รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 

หนาท่ีตำแหนงครูรายปการศึกษา (วฐ.2) จำนวน 5 ปการศึกษา โดยแยกรายงานเปนรายปการศึกษา  

  2. วิทยฐานะครูเช่ียวชาญและวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ใหยื่นคำขอตอสถานศึกษา พรอม

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 4 ชุด ดังนี้  

  1) คำขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ ตำแหนงคร ู(วฐ.1)   

  2) รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 

หนาท่ีตำแหนงครูรายปการศึกษา (วฐ.2) จำนวน 5 ปการศึกษา โดยแยกรายงานเปนรายปการศึกษา   

  3) ผลงานทางวิชาการ จำนวนไมนอยกวา 2 รายการ ตามท่ีหลักเกณฑกำหนด  
 

สำหรับผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในปท่ีขอ  

วิทยฐานะครูชำนาญการ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ยื่นคำขอฯ และเอกสารหลักฐานท่ี เกี่ยวของ

ตอสถานศึกษา เพื่อตรวจและรับรองแลวเสนอเขตพื้นท่ี และตองเสนอสานักงานศึกษาธิการจังหวัด กอนท่ีจะ

เกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน (สพม.30 กำหนดใหสงภายในวันท่ี 10 มีนาคม ของปท่ี เกษียณอายุ

ราชการ )   

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ และวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ยื่นคำขอฯ และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ตอ

สถานศึกษา เพื่อตรวจและรับรองแลวเสนอเขตพื้นท่ี เพื่อเสนอสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสงถึง ก.ค.ศ. 

กอนท่ีจะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน (สพม.30 กำหนดใหสงภายในวันท่ี 15 มกราคม ของปท่ี

เกษียณอายุราชการ)   
 

วิธีการ  

1. ผูขอยื่นคำขอฯ ตอสถานศึกษา ตามแบบ วฐ.1 และ วฐ.2 พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  

2. ผูอำนวยการสถานศึกษาต้ังคณะกรรมการจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา

นั้นหรือนอกสถานศึกษา จำนวนตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูลท่ีผูขอฯ รายงาน และ

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูขอฯ ท้ัง 5 ปการศึกษา  

กรณีท่ีผูอำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหนง มีวิทยฐานะต่ำกวาวิทยฐานะท่ีขอ ใหแจง สพม.30 

เพื่อเสนอ กศจ. แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นท่ีมีวิทยฐานะ ไมต่ำกวาวิทยฐานะ ท่ี

ขอ เปนผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปการศึกษา ใหดำเนินการพิจารณาตาม หลักเกณฑ



 
 

และวิธีการนี้โดยเครงครัด หากภายหลังตรวจสอบพบวา มีการดำเนินการโดยจงใจหรือประมาท เลินเลอ หรือดา

เนินการท่ีมิชอบใด ๆ ใหถือวาเปนความรับผิดของผูขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะและผูท่ีเกี่ยวของ และเปน

ความผิดทางวินัย แลวแตกรณี  

3. สงเอกสารหลักฐานใหเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้  

    3.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ (วฐ.1) โดยแนบเอกสารหลักฐาน  

3.1.1 สำเนา กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ท่ีเปนปจจุบัน และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบรับรอง 3.1.2 คำส่ัง

มอบหมายหนาท่ี ภาระงานสอน ขอใหระบุเปนปการศึกษาใหชัดเจน  

(ติดสลิป หรือ ใชใบแทรก)   

3.1.3 หลักฐานการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีคุรุพัฒนารับรอง หากในวุฒิบัตรไมระบุจำนวน ช่ัวโมง 

ใหพิมพหลักฐานการสมัครเขารับการพัฒนาจากเว็บไซตTraining.obec.go.th มาประกอบดวย  

                     3.1.4 หลักฐานการเขารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

    3.2 แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (วฐ.2) พรอมแนบหลักฐาน รองรอย ประกอบ ผล

การประเมินตามระดับท่ีประเมินได  

    3.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)   
 

 * ขอใหแนบเอกสารหลักฐานเฉพาะท่ีเกี่ยวของเทานั้น  

** ท้ังนี้ขอใหผูขอและผูอำนวยการสถานศึกษาเปนผูรับรองขอมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ 

คุณสมบัติของผูขอดวย หากภายหลังตรวจสอบแลวพบวามีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้ใหถือวา เปนผูขาด

คุณสมบัติ  
 

12. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

12.1 จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ

การ บรรจุใหมและจัดปฐมนิเทศทุกคน  

12.2 จัดทำทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ลูกจาง

ช่ัวคราว ใหถูกตองเปนปจจุบันและจัดเก็บอยางมีระบบ  

12.3 สำรวจ แกไข วัน เดือน ปเกิดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหถูกตอง เปน

ปจจุบัน  

12.4 จัดทำหนังสือการขอบัตรใหแกขาราชการครูและลูกจางประจำทุกคน 

12.5. ออกหนังสือรับรองของบุคคล ค้ำประกันของบุคคลแกทุกคน  

12.6 ออกหนังสือเกี่ยวกับการอนุญาตเดินทางไปตางประเทศ ลาอุปสมบท ขอพระราชทานเพลิง

ศพ ลาศึกษาตอ ใหแกทุกคนท่ีขอ โดยยึดหลักตามระเบียบราชการ  

12.7 วางแผนดำเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเดน ลูกจางดีเดน ประเภทสาขาวิชาตาง ๆ อยาง

เปนระบบทุกป  



 
 

12.8 สงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูลและความมั่นคงของผูประกอบอาชีพ 

ทุกคน  

12.9 รายงานการเสียชีวิตของบุคลากรในโรงเรียนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภายใน 48 ช่ัวโมง    

12.10 เผยแพรประชาสัมพันธสาระสำคัญ ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 ปละครั้ง  

12.11 กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน  

12.12 ประสานสิทธิหนาท่ีของสมาชิกคุรุสภาใหแกทุกคน  

12.13 วางแผนจัดทำ รวบรวมเกณฑประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของ

ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

12.14 เสนอและสรุปขอมูลใบลากิจ ลาปวย ลาคลอด ของขาราชการครูลูกจางประจำ ลูกจาง

ช่ัวคราว ทุกคนเปนประจำทุกวัน  

12.15 สำรวจและจัดทำเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณแกครูปละครั้ง  

12.16 สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ เสนอผูอำนวยการโรงเรียน ผานตามสายงานทุกภาค

เรียน 
 

งานสวัสดิการโรงเรียน  

1. จัดบริการเยี่ยมไข ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน บุตร คูสมรส บิดา มารดา ของขาราชการครู

และบุคลากรในโรงเรียน และผูมีอุปการคุณแกโรงเรียนท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 

โดยมีหัวหนากลุมสาระ/ งาน / กลุมงานเปนผูรับดำเนินการ  

 2. ประสานงานกับเจาภาพและแจงใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ ในการวางพวงหรีดเปนเจาภาพ ในงาน

สวดอภิธรรมศพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บิดา มารดาของขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา บิดามารดาของคูสมรสครู นกัเรียน ตามท่ีระเบียบกำหนด  

 3. จัดบริการยานพาหนะไปเยี่ยมไขหรือรวมงานศพ  

 4. บริการน้ำด่ืม อาหารวาง อาหารกลางวันในการประชุม อบรม สัมมนาท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ท้ังภายนอก

และภายในสถานศึกษา  

5. บริการน้ำด่ืมแกผูมาเยี่ยมเยือนโรงเรียน  

6. ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตอผูเกี่ยวของ  

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

1. ศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. ชวยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา รวบรวมประมวล วิเคราะหขอมูลท่ีใชในการประชุม  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. จัดทำวาระและรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   



 
 

4. จัดเตรียมขอมูลตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5. ดำเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

6. ประชาสัมพันธผลการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหบุคลากรในโรงเรียน ไดรับ

ทราบตามคำส่ังของเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. กำหนดแนวทางในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  

3. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมประชุม อบรมสัมมนา ท้ังในและ นอก

สถานศึกษา   

4. จัดทำทะเบียนการไปราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5. จัดทำแบบบันทึกการขออนุญาตไปราชการและการรายงานการไปราชการ  

6. จัดทำคำส่ังการไปราชการ  

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  
 

งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ  

1. จัดทำเกณฑในการคัดเลือกครูดีเดนในดานตาง ๆ  

2. แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเดน และดำเนินการมอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ  

3. มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับรางวัล เชิดชูเกียรติ 

ไดรับเกียรติบัตร สำเร็จการศึกษาในระดับสูงข้ึน หรือไดรับการเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน  

4. สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

5. จัดทำทะเบียนการไดรับรางวัลท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาของขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

งานพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของครูและผูเรียน  

1. กำหนดแนวทางในการตามศักยภาพและความถนัดของครูและผูเรียน  

2. จัดทำแผนและปฏิทินพัฒนาศักภาพผูเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะการ

ดำเนินชีวิตและความสามารถเฉพาะบุคคล โดยจัดกลุมนักเรียนและครูตามความถนัด 3. จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพและความถนัดของครูและผูเรียน เพื่อพัฒนาท้ังอาชีพและ การศึกษาตอ  

4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความถนัดของครูและผูเรียน ใหผูอำนวยการ 

โรงเรียนทราบและจัดทำทะเบียนคุมการพัฒนา การจัดกิจกรรม  



 
 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  

งานธุรการและสารบรรณ  

 1. การรับหนังสือ ไดแก การรับและเปดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และควบคุมจำหนายหนังสือ ท่ี

ไดรับเขามาจากภายนอก ไปใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและติดตามเรื่อง ข้ันตอนในการรับหนังสือ   

  1.1 ตรวจสอบหนังสือท่ีเขามา  

1.2 แยกประเภทหนังสือ  

1.3 จัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนเพื่อดำเนินการกอนหลัง   

1.4 เปดซองและตรวจเอกสาร  

  1.5 ประทับตรารับหนังสือ  

  1.6 ลงทะเบียนรับหนังสือ  

  1.7 สงหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดำเนินการ  

 2. การสงหนังสือ หนังสือท่ีจะสงออกไปนอกหนวยงาน ไดแก หนังสือท่ีหนวยงานเจาของเรื่อง ท าเสร็จ

เรียบรอยแลว และนำเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอำนาจลงนามเพื่อดำเนินการสงออก ข้ันตอนในการ สงหนังสือ  

  2.1 หนวยงานเจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอย เชน ผูบังคับบัญชาลงนามเรียบรอยแลว  

เอกสารท่ีจะสงไปดวยครบถวน เมื่อตรวจสอบความเรียบรอยแลวใหสงเรื่องใหงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก   

2.2 ลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสง 

 2.3 ลงเลขท่ีและวันเดือนปในหนังสือท่ีจะสงออก และสำเนาคูฉบับใหตรงกับเลขทะเบียนสง 

และวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสง ตามขอ 2  

 2.4 ตรวจสอบความเรียบรอย  

 2.5 บรรจุซอง ปดผนึกและจาหนาซอง  

 2.6 นำสงผูรับทางไปรษณียหรือโดยเจาหนาท่ีนำสาร  

 2.7 คืนสำเนาคูฉบับพรอมตนเรื่องใหหนวยงานเจาของเรื่องหรือหนวยเก็บ  

3. การเก็บหนังสือ แบงประเภทการเก็บออกเปน 3 ประเภท คือ การเก็บระหวางปฏิบัติการเก็บไว เพื่อใช

ในการตรวจสอบ และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  

  3.1 การเก็บระหวางปฏิบัติคือ การเก็บหนังสือท่ียังปฏิบัติไมเสร็จ ใหอยูในความ รับผิดชอบ ของ

เจาของเรื่อง  

 3.2 การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจำเปน

จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจำ ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของ สวนราชการ ตามระเบียบสาร

บรรณ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ  

  3.3 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี อะไรท่ี

จะตองปฏิบัติตอไปอีก การเก็บหนังสือประเภทนี้เปนการเก็บไวเพือ่รอการท าลายและความถ่ีในการ นำมาใชงาน

มีไมมากนัก และเพื่อเปนการลดภาระของเจาของเรื่องผูปฏิบัติใหมีเวลาทำเรื่องท่ียังไมส้ินกระแส การดำเนินการ 



 
 

และเพื่อใหมีหนวยท่ีทำหนาท่ีเรื่องนี้โดยเฉพาะ ระเบียบงานสารบรรณจึงกำหนดใหมีการจัดต้ัง ศูนยเก็บ หรือ

หนวยเก็บกลางเพื่อทำหนาท่ีรับผิดชอบงานดานนี้ใหแกหนวยงานในสังกัด  

4. อายุการเก็บหนังสือ ระเบียบงานสารบรรณไดกำหนดอายุการเก็บหนังสือไววา โดยปกติใหเก็บ หนังสือ

ตาง ๆ ไวไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนงัสือดังตอไปนี้  

  4.1 หนังสือตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย 

แหงชาติ  

  4.2 หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดีสำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ หนังสือ

อื่นใดท่ีไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตามกฎหมายและ ระเบียบ

แบบแผนวาดวยการนั้น  

  4.3 หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติหลักฐานหรือเรื่องท่ี ตอง

ใชสำหรับศึกษาคนควา หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ใหเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไป  

หรือตามท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรกำหนด  

4.4 หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว และเปนคูสำเนาท่ีมีตนเรื่องจะคนไดจาก ท่ีอื่นใหเก็บ ไว

ไมนอยกวา 5 ป  

 4.5 หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสำคัญและเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนประจำ เมื่อ

ดำเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป  

 4.6 หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใชเอกสารสิทธิโดยปกติหนังสือทางการเงินตองเก็บไว  

ไมนอยกวา 10 ปบางกรณีหรือบางเรื่องแมจะครบกำหนด 10 ปแลว อาจจะยังไมสามารถขอทำลายได เนื่องจาก

ยังตองเก็บไวเพื่อรอการตรวจสอบหรือเก็บไวเปนหลักฐาน อยางไรก็ตาม ในกรณีหนังสือท่ีเกี่ยวกับ การเงินซึ่งมิใช

เอกสารสิทธิ หากเห็นวา ไมมีความจำเปนตองเก็บไวถึง 10 ปใหทำความตกลงกับ กระทรวงการคลังเพื่อขอทำลาย

ได  

5. การทำลายหนังสือ หนังสือราชการท่ีหมดความจำเปนในการใชงาน และเก็บไวจนครบอายุการเก็บ 

ตามท่ีระเบียบสารบรรณกำหนดแลว เพื่อมิใหเปนภาระแกสวนราชการ จำเปนตองนำออกไปทำลายเพื่อชวย ให

สวนราชการตาง ๆ มีสถานท่ีเก็บหนังสือไดตอไป ข้ันตอนการท าลายหนังสือ  

  5.1 ภายใน 60 วัน หลังจากวันส้ินปปฏิทิน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจท่ี

ครบกำหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือท่ีฝากเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุ แหงชาติกรม

ศิลปากร แลวจัดทำบัญ ชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหนา สวนราชการระดับกรมเพื่ อพิจารณา แตง ต้ัง

คณะกรรมการท าลายหนังสือ  

 5.2 ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม แตงต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบดวย 

ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงต้ังจาก ขาราชการ ต้ังแตระดับ 3   

หรือเทียบเทาข้ึนไป   

 5.3 พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย หนังสือท่ีจะทำลายได ตองครบ

อายุการเก็บแลวตามประเภทของหนังสือนั้น ๆ ถาเปนหนังสือท่ีมีอายุการเก็บยังไมครบกำหนด  



 
 

ตองเก็บไวใหครบอายุเสียกอน  

5.4 กรณีท่ีหนังสือนั้นครบอายุการเก็บแลว และคณะกรรมการมีความเห็นวา หนังสือนั้น ยังไม

ควรทำลาย และควรจะขยายเวลาการจัดเก็บไว ใหลงความเห็นวา จะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชอง “การ

พิจารณา” ของบัญชีหนังสือขอทำลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บในตรากำหนดเก็บหนังสือ โดยใหประธาน

กรรมการท าลายหนังสือลงลายมือช่ือกำกับการแกไข  

  5.5 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา หนังสือเรื่องใดควรทำลาย ใหกรอกเครื่องหมาย 

กากบาท ลงในชอง “การพิจารณา”  

 5.6 เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมกับบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี)  

ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีเพื่อพิจารณาส่ังการ   

5.7 ควบคุมการทำลายหนังสือ  

6. การจัดทำรายงานการประชุม   

7. อำนวยความสะดวกแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ 

ประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ  

8. จัดพิมพคำส่ังตามท่ีไดรับมอบหมาย  

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

งานสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล  

1. ติดตอประสานงานกับทุกงานในกลุมบริหารงานบุคคลและกลุมงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

2. จัดวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ ประชุม

ของกลุมบริหารงานบุคคล  

3. จัดทำเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในกลุมกลุมบริหารงานบุคคล  

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล  

5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ตอผูอำนวยการสถานศึกษาโดยผาน ผูชวยอำนวยการ

กลุมบริหารงานบุคคลทุกภาคเรียน  

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คณะผูจัดทำ  

 

                1. นางวิเมลือง  ถ่ินประ                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

                2. นางนชุจรินทร  ร่ืนรมย              ตำแหนง           ครู              รองประธานกรรมการ          

                3. นางศิริลักษณ  เปรียบเหมือน       ตำแหนง           ครู                     กรรมการ  

                4. นางสจุิตรา  แซงสีนวล         ตำแหนง          ครู                     กรรมการ 

                5. นางเสาวลักษณ  แวนแกว           ตำแหนง          ครู                      กรรมการ           

                6. นางสาวผกามาส  เมืองจันทร       ตำแหนง           ครู                     กรรมการ 

                7. นางทัศนียวรรณ  ภูมิโคตร          ตำแหนง  พนักงานราชการ             กรรมการ 

                8. นางสาวอุทัยวรรณ  บุญประคม    ตำแหนง      ครูพี่เลี้ยง                  กรรมการ 

     9. นายชนินทร  มาตยภูธร        ตำแหนง      ครูธุรการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


