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- บางปัญหาควรเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาร่วมแก้ไข 

-------------------------- 

- ยตุิธรรมไมล่ าเอียง 

ใช้สติ ใช้
ปัญญา ความ
จริงใจแก้ไข
ปัญหา 

ปัญหามีไว้
แก้ไข 

ให้คิดวา่ 
อยา่ได้เกรง
กลวัท้อแท้ 

  มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่างานอื่นๆ 

           ในแต่ละหนึ่งวนัของการท าหน้าท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนภารกิจของการบริหารงานบุคคลต้องพบ
เจอและแก้ไขปัญหา มีหลายกรณีด้วยกัน เช่น ครูบางท่านอาจลากิจ ลาป่วย หรือลากรณีต่างๆ  จึง
จ าเป็นต้องมีภารกิจให้ต้องพิจารณาตดัสินใจ ได้แก่ การพิจารณาอนุญาตการลา การหาครูท าการสอน
แทน หรือท าภารกิจอ่ืนๆแทนผู้ ท่ีลา เป็นต้น 

กรณีตวัอย่างสถานการณ์ เหตุการณ์ท่ีผุ้บริหารโรงเรียนต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ใน
โรงเรียน อาทิ เชน่ 

ครูท าโทษเกินกว่าเหต ุ                
ผู้ปกครองร้องเรียน 
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การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนอตัราก าลงั การสรรหา และ

การคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเข้าท างาน มอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ

บคุคลรวมทัง้ธ ารงรักษาบคุลากร การพฒันาบคุลากร การเสริมแรงและสร้างแรงจงูใจในการท างาน การ

ประเมินผลการปฏิบตังิาน จนกระทัง่การให้บคุลากรพ้นจากการปฏิบตังิาน 

 ส าหรับบคุคลากรในสถานศกึษา ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พนกังาน

ราชการ ครูจ้างสอน ลกูจ้างประจ า และลกูจ้างชัว่คราว ซึง่การบริหารบคุคลของสถานศกึษา เป็นภารกิจท่ี

ส าคญัส าหรับผู้บริหาร ต้องส่งเสริม สนบัสนนุ ให้บคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้อย่างคลอ่งตวั มี

ประสิทธิภาพ ภายใต้กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ กฎหมายท่ีก าหนด 

 

 แนวคิดในการบริหารงานบุคคล 

1. ศกึษาแนวปฏิบตัิ จากกฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ กฎหมายตา่งๆ ในแตล่ะเร่ืองให้เข้าใจ 

อยา่งถกูต้องชดัเจน จนสามารถน าไปปฏิบตัติามได้ 

2. ด าเนินการด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีเป็นจริง 

และสามารตรวจสอบแหลง่ท่ีมาได้ 

 3. บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และการมีสว่นร่วม  

 4. ตดิตอ่ส่ือสาร ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การบริหารงานบคุคล 

การวางแผนอตัราก าลงั การจดัสรรอตัราก าลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

การเปลีย่นต าแหนง่ให้สงูขึน้ การย้ายข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษา 

การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 

การด าเนินการเก่ียวกบัการเลือ่นขัน้เงินเดือน การลาทกุประเภท 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 

การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ การออกจากราชการ 

การจดัระบบและการจดัท าทะเบยีนประวตัิ 
การท าบญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบั 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การสง่เสริมการประเมินวิทยาฐานะ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

การสง่เสริมและยกยอ่งเชิดชเูกียรติ 
การริเร่ิมสง่เสริมการขอรับใบอนญุาต 

การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
การสงเสริมวินยั คณุธรรมและจริยธรรม 

ส าหรับข้าราชการครูบคุลากรทางการศกึษา 
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การด าเนินการเก่ียวกับอัตราก าลัง   
             อัตราก าลังเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานและภาระงานท่ีก าหนด การได้มาซึ่งอตัราก าลงัท่ีเหมาะสมจ าเป็นต้องเร่ิมจากการวิเคราะห์งาน 
วางแผนอตัราก าลงัท่ีจะต้องพิจารณาถึงจ านวนคน ความรู้ความสามารถของคนท่ีมีความเหมาะสมกบังาน
ท่ีจะปฏิบตั ิวิธีการได้มาซึง่ก าลงัคนท่ีเหมาะสม ในระบบข้าราชการครู มีกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศกึษา เป็นกรอบในการด าเนินการ อีกทัง้คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กคศ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ด าเนินการและมอบอ านาจให้ส่วนราชการต่างๆ
ด าเนินการอยา่งชดัเจน โดยมาขัน้ตอนด าเนินงานพอสรุปเป็นขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีตอ่เน่ืองกนัดงันี ้
 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. การวางแผนอัตราก าลัง  

1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลงัคน 
2. จดัท าแผนอตัราก าลงั ตามเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 
3. น าแผนอตัราก าลงัขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4. น าแผนอตัราก าลงัสง่สพท.เพ่ือด าเนินการเสนอขอผู้ มีอ านาจอนมุตั ิ(กศจ.)  

2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
1. สพฐ.แจ้งจดัสรรอตัราก าลงัให้เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
2. สพท.ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเกล่ียอตัราก าลงัและจดัสรรให้สถานศกึษา น าเสนอ กศจ. 
3. กศจ.พิจารณาอนมุตัแิละแจ้งไปยงัสถานศกึษา 
4. สถานศกึษารับทราบและบนัทกึข้อมลูอตัราว่างในระบบ 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้  
1. กรณีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

1.1 กศจ.ก าหนดพิจารณาวิธีด าเนินการสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้โดยวิธีการรับย้าย 
 หรือ รับโอนหรือ การคดัเลือกหรือการสอบแขง่ขนั ตามแนวทางท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
1.2 กศจ.ด าเนินการสรรหา และสัง่บรรจแุตง่ตัง้ สง่ตวัให้สถานศกึษา 
1.3 ผู้อ านวยการสถานศกึษารับการรายงานตวั จดัท าทะเบียนประวตั ิปฐมนิเทศ  
 มอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบ   
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1.4 กรณีบรรจุใหม่ต าแหน่งครูผู้ช่วย ผอ.สถานศึกษาแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน

อย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 2 ปี (ประเมินรวม 8 ครัง้) เม่ือผ่านการประเมินตามเกณฑ์ รายงานสพท. เพ่ือ
น าเสนอ กศจ.พิจารณาแตง่ตัง้เป็นครู คศ.1        

2. กรณีลกูจ้างชัว่คราว 
2.1 ส ารวจอตัราก าลงั ความจ าเป็น และงบประมาณในการจ้าง 
2.2 น าข้อมลูจากการส ารวจ เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2.3 เสนอข้อมลูการขอจ้างพร้อมแบบรายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา 
 ขัน้พืน้ฐาน ตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจารณาอนญุาต  
2.4 ด าเนินการจดัท าสญัญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
                            

แผนผังการปฏิบัตงิาน 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ.แจ้งจดัสรรอตัราก าลงัให้ สพท. 

สพท.ตัง้คณะกรรมการจดัสรรอตัราก าลงัให้สถานศกึษา 

สถานศกึษารับทราบ  กศจ.พิจารณาอนมุตัิจดัสรร
ให้สถานศกึษา 

รับย้าย/รับโอน 

กศจ.ด าเนินการ คดัเลอืก/สอบแขง่ขนัและบรรจแุตง่ตัง้ 

สถานศกึษา 
ผู้อ านวยการสถานศกึษารับการรายงานตวั จดัท าข้อมลูประวตัิ ปฐมนิเทศ   

มอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบ 

 

สถานศกึษาสง่ข้อมลูแผน
อตัราก าลงัให้ สพท. 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

1. พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  
 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

2. เกณฑ์อตัราก าลงัข้าราชการครูตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. คูมื่อการปฏิบตังิานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กลุม่บริหารงานบคุคล 

 ส านกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
 
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 
             การเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการบริหารบคุคลท่ีจะเข้ามาด ารง
ต าแหน่งครู ซึ่งต้องด าเนินการตามพระราชบญัญัติระเบียบข้อราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.
2547 มาตรา 56 บญัญัติให้ผู้ ใดท่ีได้รับการบรรจุแต่งตัง้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ผู้ ใดได้รับการบรรจแุตง่ตัง้ในต าแหน่งครู ให้ผู้นัน้เตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มใน
ต าแหน่งครูผู้ ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั ง้ให้ด ารงต าแหน่งครู เ พ่ือเพิ่มพูนความรู้ทักษะและ
บคุลิกลกัษณะในการปฏิบตัวิิชาชีพ ทัง้ในการปฏิบตังิานและการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพครูตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแตง่ตัง้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม จ านวน 3 
คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศกึษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ
สถานศึกษาจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ผู้อ านวยการสถานศกึษาแตง่ตัง้ให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคมุ ดแูลการเตรียมความพร้อมและพฒันา
อยา่งเข้มเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 
 
 



                                                                                        62 
 

 

 
 
 

2. ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทัง้ประเมินผลการเตรียมความพร้อม 
 และพฒันาอยา่งเข้ม โดยยดึหลกัเกณฑ์การมีสว่นร่วม 

3. ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเข้มทกุ 3 เดือน 
 ในระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครัง้ 

4. ผู้อ านวยการสถานศกึษาได้รับรายงานผลการประเมินแตล่ะครัง้ให้ด าเนินการ ดงันี ้
 

1. ผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้ อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าควร
ทบทวน ก็อาจให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครัง้ และหากผลการประเมินยงัต ่า
กวา่เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการภายใน 
5 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับรายงาน แล้วแจ้งผู้นัน้ทราบโดยเร็ว 

2. กรณีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้ อ านวยการสถานศึกษาเห็น
เช่นเดียวกบัคณะกรรมการ ก็สัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ี
ได้รับรายงาน แล้วแจ้งผู้นัน้ทราบโดยเร็ว 

3. กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมละ
พฒันาอยา่งเข้มตอ่ไป และเม่ือผา่นการประเมินทกุครัง้จนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นควรให้ผู้นัน้
รับราชการตอ่ไป ให้รายงานส านกังานพืน้ท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาอนมุตัิและ
แตง่ตัง้ผู้นัน้ให้ด ารงต าแหนง่ครูตอ่ไป พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ทราบ 
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กรณีไม่ผ่าน 

กรณีผ่าน 

 
 
                        

แผนผังการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประเมินผล 

เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเข้ม 

รายงานสรุปการประเมินทัง้ 8 ครัง้ 

ผลการประเมินต ่ากวา่
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ผอ.สถานศกึษาสัง่ให้ผู้นัน้

ออกจากราชการ  
ให้แจ้งผู้นัน้ทราบ และ

รายงาน สพท. 

กศจ.พิจารณา 
 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สัง่บรรจแุตง่ตัง้และสง่ค าสัง่ไปยงั สพท. 

แจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบ                                  
และรายงานส านกังาน ก.ค.ศ. 

คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ประเมินผลทกุ 3 เดือน  
ในระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครัง้ 

 

ผอ.สถานศึกษาพิจารณาสรุปผลการ
ประเมินทัง้ 8 ครัง้ ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 

ก าหนด 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547  
 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53, 56 
2. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 0206.2/ ว 20 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 
     เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเข้ม 
3. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 0206.3/ ว 24 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548  
 เร่ือง การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
4. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 0206.2/ ว 1 ลงวนัท่ี 2 มกราคม 2551 
 เร่ือง การปรับอตัราเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
5. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 0206.2/ 440 ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2551  
 เร่ือง การแตง่ตัง้ครูผู้ชว่ยให้ด ารงต าแหนง่ครู 

 

3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวคิด 
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้โอกาสไปด ารงต าแหน่งเดิมใน
สถานศกึษาอ่ืน ผู้ มีหน้าท่ีต้องศกึษาระเบียบ หลกัเกณฑ์ให้ถกูต้องชดัเจน และด าเนินการตามกรอบเวลาท่ี 
สพฐ.ก าหนด โดยยดึหลกัความถกูต้องยตุธิรรม และเกิดผลดีตอ่ทางราชการ 
แนวทางการปฏิบัติ 

1. ศธจ. ประกาศ เร่ือง การย่ืนค าร้องขอย้ายประจ าปี (กรณีพิเศษไมต้่องรอประกาศฯ) 
2. ครูเขียนค าร้องขอย้าย ปีละ 1 ครัง้ ระหวา่งวนัท่ี 1-31 มกราคม (หรือระยะเวลาตามประกาศ) 
3. ผู้อ านวยการสถานศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบค าร้องขอย้าย 
4. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน แล้วรวบรวมเอกสารสง่ สพท. 
5. สพท. ด าเนินการตามระเบียบการย้ายฯ 
6. กศจ. ท่ีรับย้ายพิจารณา 
7. ผู้ มีอ านาจออกค าสัง่ย้าย 
8. ผู้อ านวยการสถานศกึษาแจ้งผู้ ย้ายทราบ ให้ด าเนินการสง่มอบงานในหน้าท่ี 
9. ท าหนงัสือสง่ตวัครูผู้ ย้าย 

9.1 กรณีภายในเขตเดียวกนัสง่โรงเรียนรับย้าย 
9.2 กรณีตา่งเขต สง่ไปส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีรับย้าย 
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แผนผังการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

กรณีปกต ิ กรณีพิเศษ 

ประกาศ ศธจ. 
เร่ือง  การยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 

ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย ปีละ 1 ครัง้ 
(1-31 มกราคม) 

ผอ.สถานศึกษา.ด าเนินการ ดงันี ้

1. ผอ.พิจารณาให้ความเห็นในแบบค าร้องขอย้าย 

2. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. รวบรวมค าร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการย้าย สง่ สพท. 

กศจ.ที่รับย้ายพิจารณา 

สพท. ตรวจสอบคณุสมบตัิตามกรณีย้าย จดัท าข้อมลูการย้าย  

ผู้มีอ านาจออกค าสัง่ย้าย 

ผอ.สถานศึกษาด าเนินการดัง้นี ้

1. แจ้งครูผู้ ย้าย 
2. ให้ครูผู้ ย้ายสง่มอบงานในหน้าที่ 
3. ท าหนงัสอืสง่ตวัครูผู้ ย้าย 

ไมอ่นมุตั ิ อนมุตั ิ
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4. การด าเนินการเก่ียวกับการเล่ือนขัน้เงินเดือน 

แนวคิด 

 การพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือน ผู้ มีหน้าท่ี ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติโดยศึกษาระเบียบ แนว

ปฏิบตัิ ให้ชดัเจน ด าเนินการอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ แก่ข้าราชการครูและ

บคุลากร 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ให้โรงเรียนแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการครูในสงักดั อย่าง

น้อย 3 คน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน และสรุปคะแนนผลการประเมินในแบบเสนอขอเล่ือน
ขัน้ ให้ สพท.สว่นแบบประเมินให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการขอตรวจสอบ 

2. ให้โรงเรียนเสนอขอเล่ือนขัน้เงินเดือนให้กับข้าราชการครูในโรงเรียน ได้ 1ขัน้,0.5ขัน้ หรือไม่

เล่ือนขัน้ (ถ้ามีแล้วแตก่รณี)   

3. โรงเรียนจะพิจารณาให้ข้าราชการครูฯ/ลกูจ้างประจ า เล่ือน  1 ขัน้ ได้ไม่เกินโควตา 15% ของ

จ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาและลกูจ้างประจ าท่ีมีตวัอยูจ่ริง  

4. กรณีท่ีโรงเรียนใดพิจารณาไม่ให้ข้าราชการครู/ลกูจ้างประจ าเล่ือนขัน้ ให้โรงเรียนชีแ้จงเหตผุล 

ในรายงานการประชมุในแตล่ะรายบคุคลให้ละเอียดชดัเจนพร้อมทัง้ระบคุะแนนประเมินด้วย 

5. เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานแล้ว ให้โรงเรียนจดัท าบญัชีรายละเอียด เสนอขอ

เล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า โดยให้เรียงล าดบัความดี

ความชอบ จากคะแนนการประเมินมากสุดไปน้อยสุด และน าส่งบญัชีรายละเอียดการเสนอขอเล่ือนขัน้

เงินเดือนสง่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

6. ข้าราชการครูบรรจใุหม่ ท่ีมีเวลารับราชการไม่ถึง 4 เดือน แตไ่ม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วนั มีสิทธิ

ได้รับการพิจารณาให้เล่ือนขัน้เงินเดือนได้ 0.5 ขัน้ แตต้่องเป็นผู้ ท่ีมีผลการประเมินในระดบั ดีเด่นเท่านัน้ 

(ระดับคะแนนประเมินไม่ต ่ากว่า 90 -100%)  

7. การนบัจ านวนครัง้การลาและการมาท างานสายให้ถือปฏิบตัิตามหนงัสือ สพฐ.  

ดว่นท่ีสดุท่ี ศธ 04009/371 ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2547 ดงันี ้
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7.1 การลาบอ่ยครัง้ 

7.1.1 ลาเกิน 6 ครัง้ ส าหรับข้าราชการท่ีปฏิบตัริาชการในสถานศกึษา 

7.1.2 ลาเกิน 8 ครัง้ ส าหรับข้าราชการท่ีปฏิบตัิราชการในส านกังาน  ส าหรับข้าราชการท่ี

ลาเกินจ านวนครัง้ท่ีก าหนด แตว่นัลาไม่เกิน 15 วนัท าการ และมีผลการปฏิบตัิงานดีเดน่ ผู้บงัคบับญัชาผู้ มี

อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน อาจพิจารณาผอ่นผนัให้เล่ือนขัน้เงินเดือนได้ 

7.2 การมาท างานสายเนือง ๆ 

7.2.1 มาท างานสายเกิน 8 ครัง้ ส าหรับข้าราชการท่ีปฏิบตัริาชการในสถานศกึษา 

7.2.2 มาท างานสายเกิน 9 ครัง้ ส าหรับข้าราชการท่ีปฏิบตัริาชการในส านกังาน 

7.2.3 กรณีป่วยจ าเป็น ต้องรักษาตวัเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกนัไม่

เกิน 60 วนัท าการและมีใบรับรองแพทย์ประกอบนัน้   ไม่น ามารวมกับลาป่วยและลากิจ ท่ีแสดงในบญัชีฯ 

ข้อ 10.1 

7.3 กรณีลาป่วยจ าเป็น ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2550  

8. คะแนนประเมินให้สรุปเป็นร้อยละ เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน ดงันี ้             

8.1 ผลการประเมินดีเดน่ ระดบัคะแนนประเมินไม่ต ่ากว่า 90-100% อยู่ในข่ายอาจได้รับการ

พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน 1 ขัน้ 

8.2 ผลการประเมินเป็นท่ียอมรับได้ ระดบัคะแนนประเมินไม่ต ่ากว่า 60-89% อยู่ในข่ายได้รับ

การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน 0.5 ขัน้ 

8.3 ผลการประเมินต้องปรับปรุง ระดบัคะแนนประเมินต ่ากวา่ 60%  ไมค่วรเล่ือนขัน้เงินเดือน 

9. ให้ทกุโรงเรียนจดัท าบญัชีรายช่ือส ารอง ส าหรับผู้ ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือน 1 ขัน้ โดยให้รายช่ือ

ผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาส ารองการเล่ือน 1 ขัน้ อยูใ่นล าดบัท่ี 1 ของบญัชีรายช่ือผู้ได้รับ 

การพิจารณาเล่ือน 0.5 ขัน้ 
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แผนผังการปฏิบัตงิาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เห็นด้วย 

ผอ.สถานศึกษา.จดัท าค าสั่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณา 
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานข้าราชการครู ไมน้่อยกวา่ 3 คน 
- คณะกรรมการสรุปผลการปฏิบตัิงานข้าราชการครู ไมน้่อยกวา่ 3 คน 

 

คณะกรรมการประเมินฯ  ด าเนินการ และจดัให้มีการประชมุ 

คณะกรรมการสรุปผลการประเมนิ  ด าเนินการโดยการประชมุ  

กศจ.พิจารณาและ 
ท าค าสัง่เลือ่นขัน้เงินเดอืน 

อนมุตัิ 

จดัท าบญัชีรายละเอียดตามแบบที่ก าหนด พร้อม
รายงานการประชมุของคณะกรรมการฯ น าสง่ สพท.  

สพท. ด าเนินการเร่ืองเบกิจา่ยเงินเดือน 

สพท. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

ผอ.สถานศกึษา 
-แจ้งครูรับทราบ 

-บนัทกึข้อมลูลงทะเบียน
ประวตั ิ

 ผอ.สถานศกึษาพิจารณาตดัสนิ  
ผลการประเมิน และจดัท าประกาศ 

ผลการประเมินให้ครูทราบโดยทัว่กนั 

 

มีผู้คดัค้าน 
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หมายเหตุ: การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีมี

ขอบเขตความรับผิดชอบหลายจงัหวัด ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการพิจารณา

เล่ือนขัน้เงินเดือน โดยจดัท าบญัชีรายละเอียดการเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาแยกตามจังหวัดท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ในจังหวัดนัน้และเสนอ 

กศจ. จงัหวดันัน้ๆ 

 
 
5. การลาทุกประเภท 

แนวคิด 

 การลาทุกประเภทของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ รับผิดชอบต้องด าเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายระเบียบก าหนด ตามพระราชบญัญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พ.ศ.2547 และจดัให้มีการสรุปรายบคุคล ทกุปีงบประมาณ 

1. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

2. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
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บทบาทส่ังการของ ผอ.รร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลา 11 ประเภท ข้อมลูกิจกรรมการเล่ือนขัน้เงินเดือน 
คร่ึงปีแรก 1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
คร่ึงปีหลงั 1 เมษายน ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 

ผอ.รร พิจารณาอนญุาต 

เง่ือนไขของการลาเพ่ือขอพิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาต 

1. ลาป่วย 
2. ลาคลอดบตุร 
3. ลาไปชว่ยเหลือภรรยาไปคลอดบตุร 
4. ลากิจสว่นตวั 
5. ลาพกัร้อน 
6. ลาบวชหรือลาประกอบพิธีบวช 
7. ลาตรวจเลือดหรือเตรียมผล 
8. ลาศกึษาตอ่ อบรม วิจยัดงูาน 
9. ลาไปปฏิบตังิานในองค์การตา่งประเทศ 
10. ลาตดิตามคูส่มรส 
11. ลาไปฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 

1. ลาป่วยสง่ใบลาก่อนหรือใบวนัลา ลา 30 วนัขึน้ไปต้องมใีบรับรองแพทย์ ผอ.
มีอ านาจคร่ึงหนึง่ไมเ่กิน 60 วนั ผอ.สรรหา   ไมเ่กิน 120 วนั 
2. ลาก่อนหรือลาในวนัคลอด รวมแล้วไมเ่กิน 90 วนั 
3. ลาไปช่วยเลีย้งลกู ลาได้ไมเ่กิน 15 วนั ท าการลาภายในช่วง 90 วนั ต้องเป็น
ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
4. ลากิจต้องสง่ใบลาก่อนได้รับอนญุาตแล้วจึงหยดุ ผอ.รร มีอ านาจครัง้หนึง่ไม่
เกิน 30 วนั ผอ.สรรหาไมเ่กิน 45 วนั 
5. ลาพกัผอ่น ข้าราชการครูลาไมไ่ด้ 
6. ลาบวชหรือประกอบพิธีบวช ต้องสง่ใบลาก่อนไมน้่อยกวา่ 60 วนั สกึแล้ว
รายงานตวัภายใน 5 วนั 
7. ลาตรวจเลอืดหรือเตรียมพล ไปตรวจเลอืกรายงานก่อนไมน้่อยกวา่ 48 
ชัว่โมง เตรียมพลรายงานภายใน 48 ชัว่โมง 
8. ลาศกึษาตอ่ 
  - ลาในประเทศ ผอ.รร 
  - ลาตา่งประเทศ เลขา กพฐ. 
9. ลาไปปฏิบตัิงานในองค์การตา่งประเทศ รมต.มีอ านาจอนญุาตไมเ่กิน 1 ปี 
เมื่อกลบัมารายงานตวัเข้าท างานภายใน 15 วนั  
10. ลาติดตามคูส่มรส ลาได้ 2 ปีตอ่ได้อีก 2 ปี เกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ 
11. ลาไปฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ มีสทิธิจะฟืน้ฟสูขุภาพ แตไ่มเ่กิน 12 
เดือน ได้รับอนญุาตจึงจะหยดุราชการได้ 
 

ผู้ประสงค์ลาย่ืนใบลา 

บนัทกึข้อมลูบคุคลสรุปแบบรายงานการ
ลาป่วย 
 - ลาเกิน 6 ครัง้ ส าหรับข้าราชการครู 
มาท างานสายเนืองๆ 
 - มาสายเกิน 8 ครัง้ ข้าราชการ 

ผอ.รร. แจ้งเตือนผู้ลา
เป็นระยะๆไมใ่ห้เกิน
ก าหนดรักกนัเตือนกนั 
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6. การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวคิด  

 การด าเนินงานวินยัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาครอบคลมุตัง้แตก่ารส่งเสริมวินยัและ

ป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจนรับเร่ืองร้องเรียน สืบสวน

ข้อเท็จจริง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัร้ายแรงและไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินยัสิน้สุด 

รวมถึงการสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 

แนวการปฏิบัติ 

 การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ผู้บริหารสถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เม่ือมีการร้องเรียนหรือปรากฏ 

เป็นขา่วในส่ือมวลชน หรือได้รับการรายงานจากหนว่ยงานอ่ืน หรือผู้บงัคบับญัชาพบเห็นการกระท าผิด 

 2. ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไมมี่มลูก็เสนอผู้บงัคบับญัชายตุเิร่ือง แตถ้่าเป็น

กรณีมีมลูเป็นความผิดวินยัไมร้่ายแรง แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัไมร้่ายแรง 

 3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 และ

เสนอรายงานการสอบสวน พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สัง่วินยั ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วา่ด้วยวิธีการออก

ค าสัง่เก่ียวกบัการลงโทษทางวินยัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2548 ประกอบกบั กฎ 

ก.ค.ศ. วา่ด้วยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือนหรือลดขัน้เงินเดือน พ.ศ.2549 

 4. รายงานการด าเนินการทางวินยัตามมาตรา 104(1) แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป 

 

 การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เม่ือมีการร้องเรียน หรือปรากฎ

เป็นขา่วในส่ือมวลชนหรือได้รับรายงานจากหนว่ยงานอ่ืน หรือผู้บงัคบับญัชาพบเห็นการกระท าความผิด 
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 2. ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมลูก็เสนอผู้บงัคบับญัชายตุิเร่ือง แตถ้่าเป็น

กรณีมีมลูเป็นความผิดวินยัร้ายแรง ให้รายงานถึงส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจารณาด าเนินการรายงาน

ศกึษาธิการจงัหวดัเพ่ือให้ กศจ.พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรง 

 3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 และ

เสนอรายงานการสอบสวน พร้อมส านวนการสอบสวนให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้า

ไมผ่ิดวินยัให้ยตุเิร่ือง แตถ้่าผิดวินยัก็ให้ด าเนินการตอ่ไปตามระเบียบ 

 

การส่ังพักราชการ 

 1. เม่ือมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาหรือมีกรณีถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และมีเหตตุามกฎ ก.ค.ฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.

2542) วา่ด้วยการสัง่พกัราชการ การสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผล

การสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบบัท่ี 11(พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าท่ีราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

ขึน้ ฯลฯ แล้ว 

 2. ผู้ มีอ านาจตามาตรา 53 ออกค าสัง่พกัราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรอฟังผลการ

สอบสวนพิจารณา 

  

การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 1. เม่ือมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตท่ีุอาจถูกสัง่พกัราชการตาม

ข้อ 3 และผู้ มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีท่ีเป็น

เหตท่ีุอาจถกูสัง่พกัราชนัน้จะไมแ่ล้วเสร็จโดยเร็ว 

 2. ผู้ มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก

ราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
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แผนผังการปฏิบัตงิาน         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

       
 
 
 
 
 
 

การสง่เสริมวินยัข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 

มีกรณีกลา่วหา โดยการร้องเรียน เป็นเป็นข่าวทางสื่อมวลชน 
ผู้บงัคบับญัชาพบเห็น หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอ่ืน 

เร่ิมต้น 

รางาน สพท. 

แตง่ตัง้คระกรรมการสืบสวนข้อเท็จจิรง 

ไมมี่มลู 

ยตุิเร่ือง 

มีมลู 

ศธจ. 

กศจ.พิจารณา 

แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัร้ายแรง 

พกัราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ผู้ มีอ านาจตามมาตรา 
53 พิจารณาส านวน 

ผิดวินยั ไมผิ่ดวินยั ยตุิเร่ือง 

แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัไมร้่ายแรง 

ผู้บงัคบับญัชาสัง่
ลงโทษ 

รายงาน สพท. 

ศธจ. 

กศจ.พิจารณา 

สพฐ.พิจารณา 

กรณีเห็นแย้งกบัมติ กศจ. กรณีเห็นด้วยกบัมติ กศจ. 
(วินยัสิน้สดุ) 

ก.ค.ศ.พิจารณา 

วินยัสิน้สดุ 

เห็นพ้องในระดบั
โทษไมร้่ายแรง 

เห็นแย้งกนัใน
ระดบัโทษ 

เห็นพ้องกนัใน
ระดบัโทษ
ร้ายแรง 

ผู้ มีอ านาจ
สัง่ลงโทษ 

กศจ.
พิจารณา 

ผู้ มีอ านาจสัง่หรือปฏิบตัิตามมติ 

รายงานตามมาตรา 104(2) 

ก.ค.ศ.พิจารณา 

วินยัสิน้สดุ 

ไมร้่ายแรง ร้ายแรง 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1 พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 2 กฎ ก.ค.ศ. วา่ด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 
 3 กฎ ก.ค.ศ. วา่ด้วยกรณีความผิดท่ีปรากฏชดัแจ้ง พ.ศ.2549 
 4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน พ.ศ.2549 
 5. ระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ด้วยวิธีการออกค าสัง่เก่ียวกบัการลงโทษทางวินยัข้าราชการครู 

    และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2548 
 6. ระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ด้วยวนัออกจากราชการของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

     พ.ศ.2548 
 7. ระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินยัและการออกจากราชการ 

    ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2551 
 8. กฎ ก.ค.ฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2542) ว่าด้วยการสัง่พกัราชการ การสัง่ให้ออกจากราชการ 

    ไว้ก่อนและการด าเนินการเพ่ือให้ไปไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
 9. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนงัสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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7. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเหน็เก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

แนวคิด 

 งานการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ผู้ รับผิดชอบ ต้องศึกษาระเบียบ แนวปฏิบตั ิ

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จัดให้มีการท าทะเบียนคุม และชีแ้จงแก่ข้าราชการครูท่ีมี

คณุสมบตั ิเสนอขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ท่ีมีสิทธ์ิได้รับตามระเบียบ 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ชัน้ ต.ม. เป็นข้าราชการระดบัปฏิบตักิาร หรือเป็นข้าราชการครูผู้ชว่ย หรือครูอนัดบั คศ.1  

 และมีเวลารับราชการตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 5 ปีบริบรูณ์ นบัตัง้แตว่ันท่ีบรรจหุรือเล่ือนขัน้ 

 จนถึงก่อนวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของปีท่ีขอพระราชทาน 60 วนั  

2. ชัน้ ต.ช. เป็นข้าราชการอนัดบั คศ.2 รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบัช านาญการ 

  (15,050 บาท) แตเ่งินเดือนไมถ่ึงขัน้ต ่าของระดบัช านาญการพิเศษ (22,140 บาท) 

3. ชัน้ ท.ม. เป็นข้าราชการระดบัช านาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอนัดบั คศ.2 

 และรับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบัช านาญการพิเศษ (22,140) 

4. ชัน้ ท.ช. เป็นข้าราชการระดบัช านาญการ หรือเป็นข้าราชการอนัดบั คศ.2 และรับเงินเดือน 

 ไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบัช านาญการพิเศษ (22,140) มาแล้ว 5 ปีบริบรูณ์ หรือเป็นข้าราชการ 

  ระดบัช านาญการพิเศษ หรือข้าราชการอนัดบั คศ.3 

5. ชัน้สายสะพาย ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.) (ต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศกึษาเท่านัน้) 

  ข้าราชการระดบั 8 (อนัดบั คศ.3) 

5.1 ต้องได้รับเงินเดือนเตม็ขัน้ของระดบั 8 (อนัดบั คศ.3) ขัน้ 58,390 บาท 

5.2 ได้รับเคร่ืองราชย์ฯ ชัน้ ท.ช. มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปีบริบรูณ์ 

5.3 ถ้ามีคณุสมบตัติามข้อ 1-2 ให้เสนอขอก่อนวนัท่ี 1 ตลุาคม ของปีท่ีจะเกษียณ 

 

 



                                                                                        76 
 

 

 

 

แผนผังการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

แนวปฏิบตัใินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

และเหรียญจกัรพรรดมิาลา ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

อนุมัติ 

สพท. แจ้งสถานศกึษาให้ส ารวจ และ
รวบรวมค าขอเคร่ืองราชฯตามระเบียบ 

สถานศกึษา 

1. ผอ.รร. แจ้งครูทราบ 

2. ครูเขียนค าขอเคร่ืองราชฯ 

3. ผอ.ตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอ/ผอ.ลงนาม 
4. รวบรวมเอกสารค าขอสง่ สพท. 

สพท. รวบรวมด าเนินการตรวจสอบและน าสง่ สพฐ 

ส านกันายกฯ พิจารณา 

สพฐ.และ สพท.บนัทกึลงทะเบียนประวตัิ 

  สถานศกึษา 

1. ผอ. แจ้งครูทราบ 

2. ผอ. มอบหมายผู้ รับผิดชอบ จดัท าทะเบยีนคมุ 
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8. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 

 

แนวคิด 

 ก.ค.ศ. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี

วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มี

การสัง่สมความช านาญและมีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอน มีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

และสง่เสริมให้ครูประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

แนวทางปฏิบัติ 

 

1. ข้าราชการครูท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ย่ืนค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่ผู้อ านวยการ

สถานศกึษา 

2. ผู้อ านวยการสถานศกึษาตัง้คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัแิละกลัน่กรองข้อมลู 

3. ผู้อ านวยการสถานศกึษาตรวจสอบและรับรองข้อมลู ประเมินผลการปฏิบตังิาน 

    และจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

4. ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตรวจสอบคณุสมบตัแิละเอกสารหลกัฐาน 

5. ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั ตรวจสอบคณุสมบตัเิอกสาร 

6. คณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวดัพิจารณาด าเนินการ 
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แผนผังการปฏิบัตงิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขัน้ตอนการขอมีวทิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน 

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณา 

ข้าราชการครู
ปฏิบติังาน 5 ปี 

ปีการศึกษาท่ี 1-5 

รวบรวมข้อมลู 

Logbook และ
เอกสารอ่ืน 

บนั
ทึก
ข้อ
มลู
ลง
ใน
 L

o
gb

o
o

k 
 

 

แต่ละปีครูประเมิน
ตนเองและรายงานทัง้ 3 
ด้าน 

1 ด้านการจดัการเรียน
การสอน 

2 ด้านการบริหารจดัการ
ชัน้เรียน 

3 ด้านการพฒันาตนเอง
และวิชาชีพ วฐ2 

ครูจดัท าค าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและผลงานทางวิชาการ 

(ชช,ชชพ) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
-ตรวจสอบและรับรองข้อมลู 

- ผลการประเมินภาพรวม 5 ปีการศึกษา 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ตรวจสอบคณุสมบติัและเอกสาร

หลกัฐาน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาตัง้
คณะกรรมการกลัน่กรองผลการ

ปฏิบติังาน 

ผอ.ประเมินรายปีการศึกษาและประเมิน
ภาพรวม 5 ปีการศึกษา 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 

ตรวจสอบคณุสมบติั 

วิทยฐานะครูช านาญการ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพร้อมผลงานทาง
วิชาการและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ส านกังาน ก.ค.ศ. ด าเนินการประเมิน 

อนมุติั 

วิทย
ไมอ่นมุติั 

วิทย

แจ้งส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
กรณีไมอ่นมุติัให้แจ้งข้อสงัเกตด้วย 

มติ ก.ค.ศ. 
วิทยฐานะ

มติ ก.ค.ศ. 
วิทยฐานะ

ไมอ่นมุติั 
วิทยฐานะ

ปรับปรุง 
วิทยฐานะ

  

แจ้ง ศธจ. และผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ 

ครบ 5 ปี ยื่นค าขอ เสนอ สพท. 

เสนอ เสนอความเห็น 

 

มีคณุสมบติั 
สง่ผลงานทางวิชาการท่ี
ปรับปรุงแล้ว 

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน 

แจ้ง ศธจ. แจ้งผู้ขอรับการประเมิน 
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