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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

เหตุผลความเป็นมา 

1.ความสำคัญอัตรากำลังบุคลากร 

 ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสำคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า
ที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กาลังคนเป็น
ทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนำมาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสำคัญในการดำเนินการของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจำนวน
กำลังคนที่เหมาะสม” 
 การวางแผนกำลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกาลังคนในองค์การล่วงหน้า ว่า
ต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผนกาลังคนยัง
รวมไปถึงการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจานวนและประเภทบุคคลตรง
ตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจำเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันที เมื่อ
หน่วยงานต้องการ ดังนั ้น การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
กระบวนการดาเนินการจัดอัตรากาลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในตำแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกำลังคนเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกำลังคนหรือเริ่มวางแผนกาลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่ง
ในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากำลังที่ขาดแคลนในขณะที่ภาพรวม
ของอัตรากำลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่
สำเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การวางแผน กำลังคนสำหรับ
ข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจานวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
 
2.อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกาหนด โดยมีหน้าที่ดังนี้ 



 1. กำหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษา
ที่มีอัตรากำงเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กาหนด ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. กำหนดแนวทางการบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาเอก 

3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 

4. กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด 

5. กำหนดรูปแบบ (Model) และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษาขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาท่ีขาดแคลนอัตรากาลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. กำหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การเกลี ่ยอัตรากาลังเป็นไปตามแนวทางและ
มาตรการที่กำหนด และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับการผลกระทบจากแนวทางและมาตรการดังกล่าว 

7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการ
ที่กำหนด 

3. ผลกระทบจากความขาดแคลนหรือความไม่ต่อเนื่องของบุคลากร  

การบริหารอัตรากำลังในเกณฑ์อัตรากำลังปัจจุบันได้สร้างปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังใน
สถานศึกษาส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาที ่จะได้ร ับการการศึกษาอย่างครบถ้วน และส่งผลกระทบทางอ้อมที ่มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างมาก ได้แก่ ขวัญกำลังใจของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูที่ต้องปฏิบัติงานรองรับนโยบายจากหน่วยงานบังคับบัญชา
ด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดนำไปสู่ความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลในทุกด้าน 

ดังนั้น การวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนอัตรากาลังในระยะสั้น จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงแก้ปัญหาในระยะสั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 



4.สภาพปัจจุบัน/ปัญหา 
สภาพปัจจุบัน 
ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 31 โรงเรียน 

ด้านอัตรากาลังของโรงเรียนในภาพรวมมีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย  
1. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 20 โรงเรียน  
2. โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 11 โรงเรียน   

5.ปัญหาในการวางแผนกำลังคน  
1. โรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ อัตรากำลังครูที่มีตัวอยู่จริงต่ำกว่า

เกณฑ์ ก.ค.ศ. แต่มีอัตรากำลัง ตาม จ.18 เกินเกณฑ์ และเป็นเลขตำแหน่งว่างไม่สามารถตัดโอนไปในโรงเรียน
อ่ืนได้ เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย ไม่มีโรงเรียนที่อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ ์

2. โรงเรียนมีความขาดแคลนวิชาเอก  
3. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นคาร้องขอย้าย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากำลังครูจากการเกษียณอายุราชการ และการ

ย้ายกลับภูมิลาเนา  
2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  
3. เพื่อให้โรงเรียน มีอัตรากำลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กาหนด และได้รับจัดสรรครูสาขา

วิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
แนวทางการดำเนินการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ดำเนินการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย บริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการ ความจาเป็นของสถานศึกษา 

พันธกิจ 
 1. สรรหาบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและความขาด
แคลนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
     มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน  

1.1 การสำรวจข ้อม ูลความต ้องการขาดแคลน จำแนกรายสาขาว ิชา จำแนกราย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอก  
หรือมีประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1.3 ดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งว่างตามความต้องการจำเป็นอย่างรวดเร็ว  
1.4 ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอ่ืน กรณีโรงเรียนมีความต้องการจำเป็นในวิชาเอกท่ีไม่มีขึ้น 

บัญชีของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.5 รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการจาเป็นและ ดำเนินการ

ตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร  
1.6 กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวปฏิบัติ    

ให้บุคลากรมีสิทธิขอโอน ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นได้ เช่น โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ขอโอนไปส่วน
ราชการอื่น มีการพิจารณาตามความเหมาะสมในการให้โอนย้าย เป็นราย ๆ ไป โดยคำนึงถึงความขาดแคลน
จำเป็นของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และไม่รอนสิทธิของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 2. บริหารจัดการให้เขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาใช้อัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประโยชน์สูงสุด 
 มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน  

2.1 การเกลี่ยอัตรากำลัง  
     (1) ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก

สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

     (2) การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด ในเบื ้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ 



      (3) กรณีไม่มีผู ้สมัครใจในการเกลี ่ยอัตรากำลังจากสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังครู       
เกินเกณฑ์เพื่อไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาดำเนินการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - พิจารณาให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไปช่วย
ราชการที่ สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด  

- การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง 

- การไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
ครูเกินเกณฑ์ หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครู
ต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ดำเนินการตัดโอนได้ทันที  

- หากยังไม่มีผู ้สมัครใจให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที ่มี
อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากำลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา 

2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา  
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ความรู้ ในเรื่องภาระงานตามมาตรฐาน

ตำแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่
มีความรักศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทกำลังความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
      (1) มีการดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน  

                (2) การจัดให้มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะให้สถานศึกษา
ที่มีความพร้อมด้านอัตรากำลังด้านปริมาณและคุณภาพ ไปช่วยสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู
และมีครูไม่ครบชั้น 
  2.4 การพัฒนาอัตรากำลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ  

     (1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (2) กำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู

และบุคลากรทางการศึกษา  
 (3) ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินการ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ เรื่อง จำนวน
อัตรา 

ผลความสำเร็จ 

1 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนโครงการ
พัฒนาครูท้องถิ่น 

7 1. บรรจุและแต่งตั้งได้ 5 อัตรา 
2. คงเหลือ 2 อัตรา สพฐ.แจ้งให้ใช้
ตำแหน่งว่างดังกล่าว มาดำเนินการ 
สรรหาและบรรจุได้  

2 เกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
เกินเกณฑ์ ไปกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษา
ที่มอัีตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำ
กว่าเกณฑ์ 3 อัตรา 

3 นำอัตราว่างหลังการย้ายมาบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขัน เพื่อเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2565 

20 บรรจุแต่งตั้งได้ 20 อัตรา 

4 จัดสรรตัดโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 9 1. กำหนดตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
จำนวน 9 อัตรา 
2. รายงาน สพฐ., ก.ค.ศ. ทราบ 

5 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
รองรับการบรรจุนักศึกษาทุน สควค. 

1 บรรจุและตั้งได้ 1 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย สามารถบริหารอัตรากำลังโดยการเกลี่ย
อัตรากำลัง จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์      
ให้สถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลนได้ 3 โรงเรียน รวม 3 อัตรา จึงมีสถานศึกษาที่มีปัญหาการขาดแคลน
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้ 
 
1. ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู 
 1. แนวปฏิบัติการบรรจุครูใหม่ไม่ได้ทันทีที่ว่างลง มีกระบวนการตามข้อกฎหมายทำให้โรงเรียนขาด
แคลนครูช่วงรอยต่อในระยะเวลานาน 
 2. การรับย้ายมีขั ้นตอนการดำเนินการหลายขั ้นตอนทำให้ใช้เวลานาน เนื ่องจากต้องพิจารณา
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ กศจ. กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้
 3. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็นครูที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เมื่อมีคุณสมบัติการย้ายจึงขอย้าย
กลับภูมิลำเนา 
 4. ผลกระทบจากมาตรการจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ และนโยบายของคณะกรรมการกำหนด
เป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลดา้น
อัตรากำลังคนภาครัฐ ทำให้ครูลาออกจำวนมาก และการบรรจุอัตราทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการไม่
ต่อเนื่อง 
 5. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ควบคุมอัตรากำลังข้าราชการ โดยการตรึงอัตรากำลังจำนวนข้าราชการที่มี
อยู่ในปัจจุบันไว้ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราตั้งใหม่ ทำให้ไม่สามารถขอเพ่ิมอัตราตามจำนวนที่ขาดแคลนได้ 
 6. ตำแหน่งข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ถูกจำกัดตามกรอบอัตรากาลัง จึงทำให้เกิดความขาดแคลนบุคลากร 
ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล  
 
2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 2.1 นโยบายจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ ไม่มีการเพิ่มจำนวนอัตราตำแหน่งข้าราชการตามจำนวน
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
 2.2 ระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
และเพ่ิมภาระหนี้สินส่วนตัวของข้าราชการมากข้ึน 
 2.3 กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั ้ง ครูทดแทนตำแหน่งว่างมีความล่าช้า ใช้เวลานาน
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานมากเกินไป 
  



3.จุดที่ควรพัฒนา 
 3.1 ให้ความสำคัญกับแผนอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยนำแผนไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการบริหารงาน
บุคคลให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
4.ข้อเสนอแนะ 
 1. บริหารอัตรากำลังครูที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตรากาลังครูจากโรงเรียน ที่มี
ครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ จากโรงเรียนที่มีครูครบตามเกณฑ์ และครูต่ำกว่า
เกณฑ์น้อยกว่าไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ที ่มีร้อยละความขาดแคลนหลังการ ตัดโอน
มากกว่า เพ่ือให้โรงเรียนต่างๆ มีสภาพอัตรากำลังครูเมื่อเทียบเกณฑ์แล้วใกล้เคียงกัน โดยใช้มาตรการ ดังนี้ 
     1.1 ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังครูกรณีตำแหน่งว่างในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ทันทีที่
มีตำแหน่งว่าง โดยจะตัดโอนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวไปกำหนดใหม่ ในโรงเรียนที่มีร้อยละความขาดแคลน
อัตรากำลังมากที่สุดเป็นลำดับแรก และในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 
และครูภายในไม่ประสงค์ขอย้ายเข้า เพื่อนำไปใช้รับย้ายข้าราชการครูที่มีสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและ
ขาดแคลน 
    1.2 เกลี่ยอัตรากาลังครูกรณีท่ีมีคนครอง  

1.2.1 ข้าราชการครูในสังกัด จะดำเนินการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตามตัวไปกาหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ตามความประสงค์ของตนเองโดยใช้มาตรการ
จูงใจ 

1.2.2 ข้าราชการครูจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ที่มาช่วยราชการ หากโรงเรียนต้นสังกัดมี
อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ จะดำเนินการเสนอขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวมากำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ำกว่าเกณฑ ์
 2. ขอรับการจัดสรรตำแหน่งครูเกษียณอายุราชการคืน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู และบรรจุครูที่จบสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลนซึ่งตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 
 3. กำหนดให้มีครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน ให้มีอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียน  

4. พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลสัมฤท ธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
 

 

 



 

คำนำ 

  
  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู  สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตามคำสั่งสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ที่ 946 /2559 สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ผู้จัดทำได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับคำชี้แนะจากผู้บังคับบัญชา ได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน รวมทั้งได้รับคำแนะนำจาก เพื่อนร่วมงาน 
ประกอบกับผู้จัดทำได้นำความรู้และทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนางาน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของจัดทำที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

 
  ผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และ       
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และคำปรึกษาที่ดี
ตลอดมา หากพบข้อผิดพลาดหรือมีคำติ ชมใด ผู้รายงานขอน้อมรับ และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาส
ต่อไป  ขอได้รับความขอบคุณเป็นอย่างสูง และผู้จัดทำหวังว่าการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งคร ูตามองศ์ประกอบการพิจารณาย้าย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ฉบับนี้
จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและเป็นเอกสารข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าต่อไป 
 
 
 
 

              สุรัสวดี  ศรีกุล 
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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        บทที่ 1 
 

        บทนำ 
 
ความเป็นมา 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  
และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) กำหนดวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีความยุติธรรม 
คุณธรรม และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 

  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   
สำหรับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาถือปฏิบัติและสำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติปรับปรุงและแก้ไข
หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้ 
หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.3/ ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/ ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
 
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 
  1.เพื ่อศึกษาให้ทราบผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู                      
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู (กรณีปกติ ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  2.เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนางานการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 
 
 
 
 



 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
 
 - ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  (1) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ทราบผลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ตามรายละเอียดตัวชี ้ว ัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  (2) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  (3) เพื ่อให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  มีข้อมูลในการพัฒนา  
งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นิยามศัพท์ 
 
ก.ค.ศ.                           หมายถ ึ ง คณะกรรมการข ้าราชการคร ูและบ ุคลากร 
                                                                    ทางการศึกษา 
 
อกศจ./กศจ.                          หมายถึง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/ 
        คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        หมายถึง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
        บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไข 
        เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
 
ข้าราชการคร ู               หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู  
         
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
        และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
        แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที่ 2   
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

  จากการที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 59  กำหนดว่า  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่ การศึกษาหรือ
ต่างเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก กศจ.ของแต่ละจังหวัด ที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับ
ย้ายแล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของ 
กศจ.จังหวัด และเมื่อ กศจ.จังหวัด พิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้
นั้น จะเห็นได้ว่ามีข้อกฎหมายบังคับผูกพันไว้หลายประเด็น จึงมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้ 
 

 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                      
            และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.3/ ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
 - หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02306.4/ ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
 - หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 7374  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             บทที่ 3   
       วิธีการดำเนินการ 

  
1.ขั้นตอนการดำเนินการ 

   1. สำรวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด                                  
 2. ตรวจสอบตำแหน่งว่างดังกล่าว  ว่าเป็นตำแหน่งว่างที่สงวนไว้สำหรับการคัดเลือกกรณีพิเศษหรือ            
เป็นตำแหน่งสำหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษาทุนตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลหรือไม่  
 3. ตำแหน่งว่างดังกล่าว  อยู่ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์หรือต่ำเกณฑ์                   
จึงจะสามารถนำมาใช้บรรจุและแต่งตั้งได้                                                                                  
 4. สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาท่ีมีตำแหน่งว่างดังกล่าว  และวิชาเอกท่ีจะนำมาใช้                 
ในการรับย้าย  ต้องไม่เกินมาตรฐานวิชาเอกท่ีสถานศึกษานั้นกำหนด                                                
 5. นำตำแหน่งว่างส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือเสนอขออนุมัติ กศจ.   
 6. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังและสาขาวิชาเอก  รวมถึงรายละเอียดตัวชี้วัด             
ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  และระยะเวลาการยื่นคำร้องขอย้าย  มายังเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                                                     
 7. เมื่อสถานศึกษา  ส่งคำร้องขอย้ายมายังเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบและมติ กศจ.ที่ให้ส่งคำร้องย้าย  ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่ปลายทาง
ที่ผู้ประสงค์ย้ายต้องการย้ายไปดำรงตำแหน่ง                                                                                                                                                                                 
 8. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  รวบรวมคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูที่ประสงค์ย้ายมาดำรงตำแหน่ง                                
ในสังกัด  สพม.หนองคาย  ส่งไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ย้ายเข้า  เพ่ือให้สถานศึกษานำเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้ความเห็น  แล้วส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมายังสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือจัดทำเป็นรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป                                                                                              
 9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่งตั้งกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดทำข้อมูล
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                        
 10. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งข้อมูลคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยัง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือเสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา                                                              
 11. เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้าย
และแต่งตั้ง  เพ่ือส่งไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ดำเนินการจัดทำคำสั่งต่อไป                                                                        
 12. เมื่อได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว  ให้ส่งคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ไปยังโรงเรียนที่เก่ียวข้องในสังกัด  และส่งไปยังเขตพ้ืนที่ปลายทางท่ีมีข้าราชการครูได้รับย้าย                 
 13. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการครูไปดำรงตำแหน่งยังสังกัดใหม่ท่ีรับ
ย้ายหรือเม่ือได้รับรายงานตัว  กรณีมีข้าราชการครูย้ายเข้า  ให้รายงานการรับรายงานตัวไปยังเขตพ้ืนที่สังกัดเดิม
ของข้าราชการครู 

 

 



 

2.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณา  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็น              
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกทดแทนตามความต้องการจำเป็น

ของสถานศึกษาส่งไปยัง สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย 

           สพท.ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกท่ีต้องการ                                 
ของ                       ของแต่ละสถานศึกษา ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย                                                               
1) สถานอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกินเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด                                           
2) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา 

สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้าย

และเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 

สพท.ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ                  
เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ  ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง สพท. 

สพท.จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด                
เพ่ือเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณา 

ศธจ.เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย

ย้าย 

ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและ

แต่งตั้ง ตามมติ กศจ.  



 

 

     บทที่ 4  
      ผลการดำเนินงาน 

4.1 ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

                   การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้มีการดำเนินการมีผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ดังนี้ 

                    เชิงปริมาณ 
                    ในปีงบประมาณ  2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) จำนวน 51 ราย 
                    เชิงคุณภาพ 
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสถานศึกษามีข้าราชการครู  ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ซ่ึง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตามความประสงค ์  ทำให้มี
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

4.2 การนำไปใช้ประโยชน์ 
   (1) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ทราบผลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ตามรายละเอียดตัวชี ้ว ัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
(กรณีปกติ)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                         
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  (2) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  (3) เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  มีข้อมูลในการพัฒนา  
งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  และพัฒนาปรับปรุงการจัดทำข้อมูลตาม
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 



 

 

4.2 ความยุ่งยากในการดำเนินการ / ปัญหา /อุปสรรค 

 (1)  ระยะเวลาในการให้จัดส่งคำร้องขอย้าย  เป็นเวลา 15 วันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ)  แต่ผู้ขอ
ย้ายส่วนใหญ่มาส่งคำร้องขอย้ายในวันสุดท้ายที่กำหนดให้ส่ง  ทำให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบเอกสารของ
เจ้าหน้าที ่ และระยะเวลาที่กำหนดให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาไปยังต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระยะเวลาจำกัด  และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามที่
กำหนด  เนื่องจากจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอย้ายมีจำนวนมาก  ส่งผลให้ขั้นตอนการตรวจสอบและดำเนินการจัดส่งมี
ความล่าช้า 

           (2) ผู้ขอย้ายจัดส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ไม่สมบูรณ์ และไม่ครบถ้วน ทำให้
การตรวจสอบเป็นไปด้วยความลำบาก  ต้องเสียเวลาในการแก้ไข  เช่น การรับรองสำเนาถูกต้อง  ไม่ครบทุกฉบับ  
รับรองไม่ครบทุกคน 
           (3) การขอแก้ไขคำร้องขอย้าย  รับย้ายหรือยกเลิกคำร้องขอย้าย ภายหลังการส่งคำร้องพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาแล้ว  ส่งผลให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง                 (5)   
การ       (4) การจัดทำคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เนื่องจากรูปแบบคำสั่ง               
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส่งมาให้  มีข้อมูลรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่ต้องประสานหลายงาน                          
เช่น   งานอัตรากำลัง  งานบำเหน็จความชอบ  และทะเบียนประวัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายบางคนไม่เป็นปัจจุบัน  
จึงต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการออกคำสั่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       บทที่ 5   

      บทวิเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอแนะ               

 

  ในการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัด
สำนักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษหนองคาย  ปี พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าผู้ขอรับการประเมิน  
ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการ ในเรื่อง “วงจรเดมมิ่ง ”(Deming Cycle) เป็นหลักคิด และกำกับการดำเนินการ
ทั้งระบบ เนื่องจากภารกิจการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา นั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ เกณฑ์ มาตรฐาน ฯลฯ ที่ทางราชการ ได้กำหนดไว้ อีกทั้งกฎหมาย ฯลฯ เหล่านั้น มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องกันอย่างมีนัยสำคัญ ไม่อาจจะละทิ้งกฎหมาย 
ระเบียบ ใดๆ ได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น จึงต้องใช้ความรู้ทางวิชาการ  ด้วยวงจรเดมมิ่ง ( Deming Cycle  ) กำกับการ
ดำเนินงานตลอดภารกิจ ทั้งนี้วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle)  ประกอบด้วย 

                   P = Plan คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น 
                   D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
                   C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร
เกิดข้ึน จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 
                   A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป  

5.1 บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ  
  การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง ถือเป็นภารกิจหลักของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ซึ่งประกอบด้วยการสรรหาโดยการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร สถานศึกษา สายผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) การสรรหาโดยการ สอบคัดเลือก สอบแข่งขันบุคคลเพื ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู การสอบคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด 
โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ทำให้บางครั้งเกิด
ข้อผิดพลาดในบางขั้นตอน ซึ่งอาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ  ประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงานเอง  
 
 
 
 
 



 

ดังนั้น ในกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รวมถึงกระบวนการ ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน ควรนำวงจร PDCA มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นเตรียมการ P(Plan) = วางแผน หมายถึงการวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม  ถึงการ
กำหนดขั้นตอน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ โดยจำแนก ดังนี้  
 1.ลักษณะงาน  
   1.1 ความยุ่งยากของงาน  
   1.2 ขั้นตอนการดำเนินการ  
   1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 

 2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ/ผู้รับบริการ  
   2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   2.2 พนักงานราชการ/อัตราจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจำ  
   2.3 ส่วนราชการอ่ืน  
   2.4 บุคคลภายนอก  
 3.การดำเนินการภายหลังสิ้นสุดกระบวนการ/ขั้นตอน  
   3.1 การจัดเก็บเอกสาร  
   3.2 การรายงานผล/สรุปผล/ติดตามประเมินผล  
   3.3 สำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ  

 
 

 

 

4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง 
(Action) 

      

        2.ขั้นดำเนินงาน (Do) 

 

3.ขั้นประเมินและ สรุปผลการ
ดำเนินงาน (Check) 

 

    

    1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

 



 

ขั้นดำเนินงาน D (Do)  = ปฏิบัติ  หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมี  ผู้รับผิดชอบ 
ในแต ่ ละกระบวนการ/ข ั ้ นตอนการดำ เน ิ นการ  ลงม ื อปฏ ิบ ั ต ิ ง านตามแผน ในช ั ้ นน ี ้ ห ั วหน้ า   
กล ุ ่มงานสรรหาและบรรจ ุแต ่งต ั ้ ง  เป ็นผ ู ้ตรวจสอบต ิดตามการดำเน ินการ ให ้คำปร ึกษาแนะนำ   
ระหว่างปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

ขั้นประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน C (Check) = ตรวจสอบ หมายถึงการตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามแผนหรือกระบวนการที ่กำหนดหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร รวมถึง  วิธีการปฏิบัติงานที ่มี
ประส ิทธ ิภาพเป็นอย่างไร สมควรที ่จะนำไปใช ้เป ็นต ัวอย ่างหร ือมาตรฐานในการปฏ ิบ ัต ิงานต ่อไป  
โดยผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) กับผู้รับการประเมิน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ต้องร่วมกันวิเคราะห์หาปัจจัย/สาเหตุ  
ที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีประเด็น ที่พิจารณา คือ 
 

ที ่ ปัจจัย/สาเหตุ ประเด็นการพิจารณา 
1 งบประมาณ 1.เพียงพอหรือไม ่

2.เหมาะสมหรือไม ่
2 พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 1.ม ีความร ู ้ ความสามารถ ท ักษะในการ

ปฏิบัติงานหรือไม่  
2.ให้ความสนใจกับงานท่ีทำหรือไม่  
3.ม ีการตรวจสอบความถ ูกต ้องของการ
ปฏิบัติงานใน ระหว่างปฏิบัติงาน ดีเพียงใด  
4.มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม 

3 ผู้บังคับบัญชา/ผู้สนับสนุน (หน่วยงาน/ส่วน
ราชการ) 

1.ให้การสนับสนุนงบประมาณ/ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง หรือไม่ 2.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้/
พัฒนาบุคลากรในสังกัด หรือไม่ 

4 ลักษณะงาน/กระบวนงาน 1.กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพหรือไม่  
2.การลำดับขั ้นตอนการทำงานที ่กำหนดมี
ความเหมาะสมหรือไม ่ 
3.ปริมาณงานที่กำหนดแต่ละบุคคลมีความ
เหมาะสมหรือไม ่ 
4.ทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ 

5 เครื่องมือ/สื่อ/อุปกรณ์ 1.มีเพียงพอและทันสมัยหรือไม่  
2.มีการจัดเก็บและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน หรือไม ่

 
 
  
 
       



 

 ข ั ้นพ ัฒนาและปร ับปร ุง  A (Action) = ปร ับปร ุงแก ้ ไข หมายถ ึงการพ ัฒนาและปร ับปร ุ งแก ้ ไข  
การดำเน ินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบวิเคราะห ์ผล   
การปฏิบัติงานที ่เกิดขึ ้น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ทำให้ทราบว่าวิธีปฏิบัติใดมีประสิทธิผลมากที่สุด  
ก็ควรจัดทำให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องพัฒนาหา วิธีการปฏิบัติใหม่เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้บุคลากรในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลการวิเคราะห์และแนว
ทางการดำเนินการจำแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 

ที ่ ผลการวิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการ 
ระดับท่ี 1 กระบวนการมีปัญหา และ 

ไม่เป็นมาตรฐาน 
1.หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา  
2.ตรวจสอบติดตามการดำเนินการภายหลังการแก้ไข ปรับปรุง
แล้ว 

ระดับท่ี 2 กระบวนการยังมีปัญหาและ
ไม่เป็นมาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะมี
การ 
 แก้ไขปรับปรุงแล้ว 
 

1.มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานหรือไม ่ 
2.ให้ความสนใจกับงานท่ีทำหรือไม่  
3.มีการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานใน  ระหว่าง
ปฏิบัติงาน ดีเพียงใด  
4.มีการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือไม่ 

ระดับท่ี 3 กระบวนการมีมาตรฐาน 1.จัดทำแนวทางการดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการในกลุ่ม งานสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินการ  
2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู ้สนใจหรือ  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
3.ติดตามผลการดำเนินการภายหลังจากการนำคู่มือ ไปปฏิบัติ  
4.สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้อง 

 

     ดังนั้น เมื่อนำระบบวงจร PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง จะทำ
ให้กระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีแผน การดำเนินงาน มีกระบวนการที่ชัดเจน 
รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกๆ ขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและสามารถคัดเลือก
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มงานนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน  
อีกท้ังสามารถนำกระบวนงาน ที่เป็นมาตรฐาน ไปจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ ให้กับผู้สนใจหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง นำไปใช้ เป็นประโยชน์  
 
5.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

  1.การดำเน ินการสรรหาและบรรจ ุแต ่งต ั ้ งท ุกข ั ้นตอนมีการทบทวนการดำเน ินการ  
เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2.บุคลากรในกลุ ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั ้ง จะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที ่เกิดขึ้น   
ในการปฏิบัติงานรวมถึงทราบแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองส่งผลให้การบริหารงานบุคคลใน
องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  



 

  3.ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงสามารถจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการ/ผู้สนใจ ทราบและ
เข้าใจกระบวนการทำงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

5.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 

 1.ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการ/ผู้สนใจ ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.สร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ได้เสียกับการย้าย อาทิ การรับรองสำเนาถูกต้อง  การให้
เหตุผลในการเขียนคำร้องขอย้าย การจัดส่งเอกสารประกอบที่อยู่ภายในกำหนดเวลาและครบถ้วนถูกต้อง 
           2.จัดทำ “คู่มือ” การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพ่ือเป็นเอกสารมาตรฐาน ที่ทุกฝ่ายต้องถือปฏิบัติ ให้เกิดความยุติธรรม 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
          3.จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
 

               
                    (นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล) 
               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
 



 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ประเด็น การดำเนินงาน 

      การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง-
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินการ
พัฒนา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง-
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้.- 
1. การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    1.1 แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบถึงการเสนอขอรับ
การคัดเลือกรางวัล 

    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอขอรับรางวัลใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    1.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือรับรางวัล 

    1.4 ประกาศผลการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    1.5 แจ้งผลการคัดเลือกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. รางวัลที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการคัดเลอืก มีดังนี้ 
(ในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565)  
     2.1 รางวัลตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการดังนี้ 
           2.1.1 ประชาสัมพันธ์รางวัลตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ  
           โดยในส่วนของการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา มอบหมายให้สหวิทยาเขตดำเนินการ
คัดเลือกและส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคายเพ่ือประกาศผลการคัดเลือกให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษจัดทำเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกใน    
วันครูประจำปี 
            และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้กลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มงาน
เพ่ือรับรางวัลตามโครงการดังกล่าว และประกาศผลการคัดเลือกให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน และจัดทำเกียรติบัตรเพ่ือ
มอบให้แกผู่้ได้รับการคัดเลือกในวันครูประจำปี      
 
 



 
ประเด็น การดำเนินงาน 

      การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินการ 

      ผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย จำนวน 194 คน 

     2.2 รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-
คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการดังนี้ 
           2.2.1 ประชาสัมพันธ์รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครู  สังคม
ศึกษา มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2565 ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ 

            2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครู
สังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2565 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

            2.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือกครูผู้มี
ผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 
ประจำปี 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

            2.2.4 เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ มูลนิธิสมาน-คุณหญิง
เบญจา แสงมลิ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

      อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา 
แสงมลิ 
     2.3 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
2565 ได้ดำเนินการดังนี้ 
           2.2.1 ประชาสัมพันธ์รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทราบ 

            2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565  
            2.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือกผู้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565  
            2.2.4 เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

      อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

 



 
ประเด็น การดำเนินงาน 

      การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

     2.4 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ได้
ดำเนินการดังนี้ 
           2.2.1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ.2564 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทราบ โดยให้ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกใน
ระดับสำนักงานเขต  

            2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

            2.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือก     
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

            2.2.4 เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้จังหวัดหนองคายเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

      ผู้ได้รับการคดัเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้แก่  
      กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ นายคมสัน  ชัยจักร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว    
        กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย        
      2.5 รางวัลค่าของแผ่นดิน ได้ดำเนินการดังนี้ 
           2.2.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และ
โครงการ เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ 

            2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และ
โครงการ เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”  
            2.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน และโครงการ เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”               
            2.2.4 เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

      อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
 
 



 
ประเด็น การดำเนินงาน 

      การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

     2.6 รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ได้ดำเนินการดังนี้ 
           2.2.1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดยให้ผู้สนใจส่ง
ผลงานเพ่ือเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  

            2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ 
            2.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลือก     
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลือกรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ 

            2.2.4 เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้จังหวัดหนองคายเพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

      อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของจังหวัดหนองคาย 
      2.7 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค      
ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ 
           2.2.1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.    
(OBEC AWRADS) ระดับภาค ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564       
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดยให้ผู้สนใจ   
ส่งผลงานเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

            2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWRADS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2.2.3 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWRADS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            2.2.4 จัดทำเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขต 
และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรับเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.  (OBEC AWRADS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            2.2.5 เสนอรายชื่อและผลงานที่ได้รับการพิจารณาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้แก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด เพ่ือดำเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

      อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
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ค าน า 
 
 

เอกสารชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ของนางทองประกา  จุลปาน 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้ด ารง กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยรายงาน
ผลงาน  เรื่อง  การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้
รวบรวมเอกสารประกอบการด าเนินการ  ขั้นตอนการด าเนินการ  การอภิปรายสรุปผล  และข้อเสนอแนะการท างานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้บริหาร  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  หัวหน้างานและผู้ร่วมงาน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องของทุกท่านที่ไม่ได้กลุ่มถึงในที่นี้  ประโยชน์อันใดท่ีเกิดจาการจัดท าผลงานครั้งนี้เป็นผลมาจากความ
กรุณาและการสนับสนุนของทุกท่านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ที่ให้ค าปรึกษา  แนะน าและสนับสนุน  ท าให้เอกสารเล่ม

นี้สมบูรณ์ทุกประการ  ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 

 
     

นางทองประกา  จุลปาน 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
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ข 
สารบัญ 

  

สารบัญ 
 
เรื่อง          หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 

 ก 
 ข 

บทที่ 1 บทน า  
     หลักการและเหตุผล   1 
     วัตถุประสงค์    
     ขอบเขตการด าเนินงาน    
     ค านิยามศัพท์    
บทที่ 2 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 53 มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 7 
 
 7 

      แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร     
     ทางการศึกษา 

 7 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการ   
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากร       ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
2564) 

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

16 
 
 

  ขั้นตอนที่ 3 หลังการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน   
 ผลการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน  30 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
อภิปรายผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

 
32 

 ข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม   
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 บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา ๔    “ขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายความวา บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ …” หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๗๒ “ให้ผู้บังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา...และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีผลงานเป็นที่ประจักษถือวาผู้นั้น
มีความชอบสมควรได้รับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติหรือ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน...”    มาตรา ๗๓ “การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ
เที่ยงธรรม เปิดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก...”  มาตรา ๗๘ “ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ 
บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานเป็นพลเมืองดี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ประกอบ
กับ ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบบข้าราชการพล
เรือนสามัญ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประสาน
ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ    เพ่ือสร้างคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์กรใน
ระยะยาว   

เพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินการตามนโยบายข้างต้น ผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการ         
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  มีข้อระเบียบกฎหมาย 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่ต้องเข้าใจระหว่างสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา    
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.
ศ.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 

 

ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 

1. เป้าหมายและระยะเวลาด าเนินการ 
1.1 การซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        1) ประชุมข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จ านวน 31 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ านวน 31 คน  

 1.2 การบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน 
           1) ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน เพ่ือพิจารณาบริหาร
วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวงเงินที่
เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

      2) จัดการประชุม ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  
                       3) จัดการประชุม  ครั้งที่  1 (1 เมษายน  2565) 

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
           1) ประชุมผู้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาประเมินของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2) จัดการประชุม ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  
                       3) จัดการประชุม  ครั้งที่  1 (1 เมษายน  2565) 

 

1.4 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           1) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
พิจารณา รายงานผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา      หนองคาย 
     2) จัดการประชุม ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  
                      3) จัดการประชุม  ครั้งที่  1 (1 เมษายน  2565) 

 

2. ขอบเขตด้านภารกิจงาน 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 

และ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ปฏิบัติ
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ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  ที่ก าหนด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการให้แก่ผู้รับผิดชอบ
งานเลื่อนเงินเดือนระดับโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีส าหรับน ามาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

ค านิยามศัพท์ 
สพม. หนองคาย  หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ก ากับ

ดูแลจังหวัดหนองคาย มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 31 โรงเรียน  
           สพท.  หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           สพฐ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           อกศจ.  หมายถึง  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามที่ได้รับ
มอบหมายจาก กศจ. 
           กศจ.  หมายถึง  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
            การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูในสถานศึกษา ทั้งต าแหน่งครูผู้ช่วย, ครู, รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
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บทที่ 2 
 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 การด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
และ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ขอรับการประเมินได้
ศึกษากฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด 4 
มาตรา 53 หมวด 5 มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            2. หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3. แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
    3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   3.2 การก าหนดจ านวนครั้งการลาและการมาท างาน  
  3.3 การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
                   3.4 การเลื่อนเงินเดือน  

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 4 มาตรา 53                

และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 มาตรา ๗๒  มาตรา ๗๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 มาตรา 53  ภายใต้บังคับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 
มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทากงารศึกษา           ผู้
มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

1)  การบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.ค.
ศ.แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและให้ รัฐมนตรีเจ้า
สังกัดน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

2)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งรองผู้อ านวยกา ร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 10) 

3)  การบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาต าแหน่งผู้บริหารที่ เรียกชื่อนอย่างอ่ืนตามมาตรา 38 ข.(5) ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา     (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 10) 

4)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5)  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ด าเนินการตาม   (1 ) โดย
อนุโลม 

 ทั้งนี้ ตามค าสั่ง คสช. ที่ 19/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ก าหนดให้  ผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 (3) และ (4) ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ 
กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 มาตรา 72  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้ นมี
ความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติหรือการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 มาตรา 73  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย 
โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 74 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก
ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งหผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือน 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้ที่มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

2. หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
      ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1) กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
 2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067  ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 
 4) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ  ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 
2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  
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 7) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1422     ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 11) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่องการได้รับ
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 12) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/734  ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
     13) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน  2564 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  14) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550      
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 รวมถึงองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล ที่เกี่ยวข้อง ได้มีหลักเกณฑ์ หรือมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 
 

3. แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบบข้าราชการ    พล
เรือนสามัญ ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

       3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 0206.7/ ว 20  ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2561 และ  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 23 กันยายน  
2564 ด าเนินการดังนี้ 
       1)  การประเมินต้องมีความสอดคล้องกับข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับประเมิน ยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

                     2)  น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                 (1) การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
                 (2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

                           (3) การให้รางวัลจูงใจ 
                 (4) การให้ออกจากราชการ 
                 (5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 
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       3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
                   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
                   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
             4) แบบประเมินตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด แบ่งเป็น 4 สายงาน ดังนี้ 
     แบบที่ 1 สายงานการสอน 
     แบบที่ 2 สายงานบริหารสถานศึกษา 
     แบบที่ 3 สายงานบริหารการศึกษา 
     แบบที่ 4 สายงานนิเทศการศึกษา 
   5) รายการประเมิน แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
     องค์ประกอบที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
  องค์ประกอบที่ 2 ประเมินการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คะแนน 30 คะแนน  
       6) เกณฑ์การประเมินและตัดสิน สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน แบ่งเป็น 5 ระดับ  

ผลการประเมินดีเด่น  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป 
ผลการประเมินดีมาก  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 
ผลการประเมินดี  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
ผลการประเมินพอใช้  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 
ผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา (ไม่ได้เลื่อนเงินเดอืน) 

   7) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  
   8) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

 3.2 การก าหนดจ านวนครั้งการลาและการมาท างาน  
        ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2561 ไดก้ าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย ดังนี้ 

       1) เกณฑ์ที่ถือว่า "ลาบ่อยครั้ง" 
     (ก) ลาเกิน 6 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
     (ข) ลาเกิน 8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
      ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลาไม่
เกิน 15 วันท าการ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ อาจเสนอผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 

      2) เกณฑ์ที่ถือว่า "มาท างานสายเนืองๆ" 
         (ก) มาท างานสายเกิน 8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
     (ข) มาท างานสายเกิน 9 ครั้ง ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
กรณีข้าราชการที่มีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษากับส านักงานให้ใช้เกณฑ์            
"การลาบ่อยครั้ง" ตามข้อ (1) (ข) และเกณฑ์ "การท างานสายเนือง ๆ" ตามข้อ (2) (ข) 
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 3.3 การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน 
       ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการบริหารวงเงิน เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
   1) การแบ่งกลุ่มเพ่ือบริหารวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
- กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 

   2) การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ให้แยกวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
        - กลุ่มท่ี 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
        - กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละ
ต าแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปต าแหน่งอ่ืนได้ 

   3) การนับจ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง  
      การนับจ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ให้นับ ณ วันที่          

1 มีนาคม และ 1 กันยายน และให้นับตัวผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาอยู่ในกลุ่ม
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเท่านั้น  

   4) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน 
 

      ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

 (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           ประธานกรรมการ 
 (2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       รองประธานกรรมการ 
           ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล 
 (3) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ 
 (4) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน                      กรรมการ 
 (5) ข้าราชการสายงานการสอน จ านวน 4 คน                      กรรมการ 
 (6) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้างานเลื่อนเงินเดือน             ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับจัดสรร
จาก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ให้
เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
วินิจฉัยปัญหา   ที่เกิดข้ึนจากการบริหารวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจให้ข้าราชการที่
เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ 

              ทั้งนี้ ในการพิจารณาบริหารวงเงินตามที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมของ สพม. หนองคาย ส าหรับใช้เลื่อนเงินเดือน ครั้ง
ที่ 1 (1 เมษายน 2565) ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม โดยค านึงถึง 
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  1) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

 2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล/ ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)  
หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
  3) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
  4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย  
  5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์
และบังเกิดผลดีต่อราชการ หรือมีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ    
  6) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ใน
ระดับสูง หรือ มีพัฒนาการ 

 7) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

  3.4 การเลื่อนเงินเดือน  
  3.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน    

     1) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 
(1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. 
(2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา / รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(3) ข้าราชการสายงานการสอน 

   2) ระดับสถานศึกษา  
       ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 

3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ครบตามจ านวน 
  3.4.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
      1) การเลื่อนเงินเดือนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 และ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงนิส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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           (1) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือน    ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง ในกรณีท่ีผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้น
สูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและ
วิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
     (2) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกิน ร้อยละหก (6%)  
ของฐานในการค านวณ       
    (3) การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสบิบาท 

(4) มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในร้อยละที่เท่ากัน 
    (5) การค านวณเงินค่าตอบแทนพิเศษไม่ปัดเศษ 
 

   2) น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและ
ก าหนดร้อยละ โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ อันดับ
เงินเดือน การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน
ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามท่ี    ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 ตัวอย่าง 
  (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูช านาญ
การ ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนในอันดับ คศ.2 
  (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 อาศัยรับเงินเดือน 
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ในอันดับ คศ.4 ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนในอันดับ คศ.3 
 

  3) พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน และข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น 
  4) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการพิจารณาต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอ อกศจ. / กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และผู้
มีอ านาจตามมาตรา 53 ลงนามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนตามมติ กศจ.  
  5) สพท. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ       เพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดให้ทราบโดยทั่วไป อย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 

 จากการศึกษาและท าความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ าง ๆ ในการเลื่อน
เงินเดือนดังกล่าว ผู้ขอรับการประเมินสรุปบทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา        
และ กศจ. ได้ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 
1 กันยายน พร้อมจ านวนเงินรวมและวงเงิน 3% ในการเลื่อนเงินเดือนเพ่ือรายงาน สพฐ. 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติของ สพฐ. 
 3. น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และที่ได้รับจัดสรร (เพ่ิมเติม) เสนอคณะกรรมการบริหารวงเงิน
ระดับ สพท. พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการใน สพท. ทราบ 
 4. ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 
 5. ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือน าเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
 6. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ สพฐ. ทราบ      ตาม
แบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด 
  

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
 1. ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
เป็นการเบื้องต้น 
 3. ผอ.สถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 4. ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน ท าหน้าที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
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บทบาทหน้าที่ของ กศจ. 
  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษาทุก สพท. ภายในจังหวัดเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 นอกจากนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ไปปฏิบัติ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรโรงเรียนผู้ท าหน้าที่ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูในสถานศึกษา ท าให้การเลื่อน
เงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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บทท่ี  3 

วิธดี าเนินการ 
 

 การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  
และครั้งที่  1 (1 เมษายน  2565) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายผู้ขอรับการ
ประเมินในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) และครั้งที่  1 (1 เมษายน  2565) 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3 หลังการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานเงินเดือนทุกโรงเรียนในสังกัด มี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถ
น าความรู้ไปด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าความรู้ในการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีส าหรับ
การเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามปฏิทินที่ก าหนด ได้ด าเนินการซึ่งเป็น
การเตรียมเลื่อนเงินเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
เงินเดือนของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จ านวน 31 คน 
 2. วิธีด าเนินการจัดประชุม 
  2.1 ผู้ขอรับการประเมินเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  2.2 ผู้ขอรับการประเมินเสนอจัดการประชุม โดยก าหนดวัน/เวลา/สถานที่จัดประชุม  
  2.3 ผู้ขอรับการประเมินเสนอแต่งตั้งคณะท างานเตรียมข้อมูลการประชุม รวบรวมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 
  2.4 แจ้งทุกโรงเรียน มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยน าโน๊ตบุ๊ค
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและดาวน์โหลดเอกสารมาเพ่ือประกอบการประชุม 
  2.5 จัดเตรียมสถานที่/วัสดุอุปกรณ์/โต๊ะเก้าอ้ี/ระบบไฟฟ้า/ระบบอินเตอร์เน็ต และจัดท าข้อมูลที่
ใช้น าเสนอที่ประชุมเป็นไฟล์ PDF/Excel/Word และเตรียมประสานการจัดอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มท่ีใช้ในวันประชุม 
  2.6 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนหรือผู้บริหาร  
สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 51 แห่ง โดยจัดประชุมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
       2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  
     ในการด าเนินการทุกข้ันตอน การประสานงานมีความยุ่งยาก ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ร่วมถึงการแก้ปัญหา
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าหากผู้ขอรับการประเมินไม่ล าดับขั้นตอนและระบบการวางแผนที่ดีแล้ว การด าเนินงาน
ที่ก าหนดด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา จะส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย 
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และผู้ขอรับการประเมิน 
ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

 
1. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และการก าหนดแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ขอรับการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) เป็นไฟล์ PDF และ Word  
จ านวน 4 สายงาน ดังนี้ 
 แบบที่ 1  สายงานการสอน  ส าหรับต าแหน่งครูและครูผู้ช่วย  
 แบบที่ 2  สายงานบริหารสถานศึกษา  ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา/ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 แบบที่ 3  สายงานบริหารการศึกษา  ส าหรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 แบบที่ 4  สายงานนิเทศการศึกษา  ส าหรับต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 

1 • บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 

2 • ข้อมูลนับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน พร้อมวงเงิน 3% ในการเลื่อนเงินเดือน 

3 • การรายงานข้อมูลนับมีตัวให้ สพฐ. 

4 • การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน 

5 • การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 

6 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7 • การตรวจสอบและกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8 • การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9 • การเสนอผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ศธจ. เพ่ือน าเสนอ อกศจ./กศจ.  

10 • การเสนอรายละเอียดเสนอผู้มีอ านาจตาม ม.53 (ศธจ.) ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

11 • การแจ้งผลเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 

12 • รายงานผลเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ. 
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 2. จัดท าบันทึก/หนังสือเสนอ ผอ.สพท. เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
                   2.1 แจ้งผู้อ านวยการสถานศึกษา ท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดและจัดท าบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล สายงานการสอน ตามแบบที่ สพม. หนองคาย ก าหนด ทั้งนี้ 
เอกสารแนบท้าย สายงานการสอนบันทึกข้อตกลง โรงเรียนสามารถปรับตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้ 
                   2.2 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรส านักงาน (รอง ผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์) ลง
นาม   ในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล ในแบบที่ 2 - 4 จ านวน 2 ชุด และสง่คืนกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  สพม.หนองคาย เพ่ือเสนอต่อ ผอ.สพม.22 พิจารณาลงนาม  
 3. แจ้งบุคลากรในส านักงานและโรงเรียนทราบและด าเนินการ  
 4. น าบันทึกข้อตกลงของข้าราชการ (ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์/ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ที่
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาลงนาม 
 5. จัดส่งบันทึกข้อตกลงให้ผู้เกี่ยวข้องเก็บไว้ 1 ชุด และ สพม.หนองคาย (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
เก็บไว้ 1 ชุด 

 
2. ข้อมูลนับตัว ณ วันที่ 1 กันยายน และ 1 มีนาคม พร้อมวงเงิน 3% ในการเลื่อนเงินเดือน 

     การจัดท าข้อมูลก่อนนับตัว   
 ผู้ขอรับการประเมิน  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประสานจัดเก็บข้อมูล/ค าสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ  
 2. แยกประเภทค าสั่ง เช่น บรรจุ เลื่อนวิทยฐานะ แก้ไขค าสั่ง ย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง โอนช่วยราชการ 
ลาออก เสียชีวิต เป็นต้น กรณีค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครูและค าสั่งเลื่อนวิทยฐานะ หากมีผล
ก่อนการเลื่อนเงินเดือน จะต้องด าเนินการแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

 2.1 ตรวจสอบเงินเดือนวันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะว่าถูกต้องกับค าสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 

 2.2 กรณีตรวจสอบพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของค าสั่ง ได้จัดท าบันทึก 
หนังสือ หน้าค าสั่ง แนบท้ายค าสั่ง เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาลงนามขอ
แก้ไข 

 2.3 ส่งหนังสือพร้อมเอกสารให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมพิจารณาลงนาม 
(ด าเนินการแล้วจัดส่งค าสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 2.4 เมื่อได้รับค าสั่งแก้ไข ด าเนินการส่งค าสั่งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      
กลุ่มงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและโรงเรียน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. น าค าสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาลงระบบจ่ายตรงเงินเดือนและบัญชีถือจ่ายข้าราชการ 
 4. น าข้อมูลในบัญชีถือจ่ายข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 และ 1  มีนาคม  2565 เตรียม
ฐานข้อมูล เพ่ือตรวจสอบกับโรงเรียน 
  การด าเนินการนับตัว 
  ผู้ขอรับการประเมิน  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. แจ้งโรงเรียนเตรียมข้อมูลนับตัวและตรวจสอบข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน  โดยแจ้ง         
แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมให้โรงเรียนด าเนินการ ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 ข้อ 8 โดยยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี้ 

  (1) การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน หากมีค าสั่งรับโอน/รับย้าย ในวันที่ 1 กันยายน 2564 และ 1 มีนาคม  2565 ให้นับตัวอยู่ที่
หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย 

 
 (2) การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และ 
มีค าสั่งรับโอนก่อนการเลื่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถือว่า
เป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีตัวก็ตาม 

 (3) การช่วยราชการ ให้นับมีตัวในหน่วยงานที่ช่วยปฏิบัติราชการ ยกเว้นกรณีที่มีการสั่ง      
ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 กันยายน 2564 และ 1 มีนาคม  
2565 ให้นับมีตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด 
 2. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่งานเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. หนองคาย โดย
ประสานการนับตัวเพ่ือตรวจสอบข้อมูลให้กันตรงกันทางไลน์ แล้วน าข้อมูลที่ถูกต้องเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนรับรองและจัดส่งหนังสือพร้อมบัญชีนับตัวฉบับจริงทางไปรษณีย์ EMS  
     ในขั้นตอนนี้ ผู้ขอรับการประเมินเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้สร้างกลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม “งานบุคคล สพม.หนองคาย” และจัดท า Google 
Form ทาง e–mail : thongpraka-nongfa@hotamil.com ขึ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประสานกับ
เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนโรงเรียน เพ่ือเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่งานเงินเดือน และเป็นช่องทางจัดส่งผลนับมีตัว/
ผลเลื่อนเงินเดือน/ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน     

 3. ผู้ขอรับการประเมินจัดเก็บหลักฐานการนับตัว โดยแยกประเภทตามต าแหน่งและรายโรง   เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเป็นระบบ 

 4. ผู้ขอรับการประเมินจัดท าสรุปข้อมูลและรวบรวมข้อมูลการนับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 
และ 1 มีนาคม  2565 เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในการก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน  

 การนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือน เนื่องจากข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ปัจจุบัน 1 กันยายน/1มีนาคม ที่ได้เก็บข้อมูลไว้ในการ
เลื่อนเงินเดือน ในแต่ละห้วงของค าสั่ง มีการเปลี่ยนแปลง เช่น บรรจุ เลื่อนวิทยฐานะ แก้ไขค าสั่ง ย้าย 
เปลี่ยนต าแหน่ง โอน ช่วยราชการ ลาออก เสียชีวิต เป็นต้น การด าเนินการ  จึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถด้านการจัดเก็บ ประสาน ลงข้อมูล และจัดท าข้อมูล รวมถึงการใช้โปรแกรมในการจัดเก็บ
ข้อมูลทุกขั้นตอน ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft office (Word, 
Excel)    
 

3. การรายงานข้อมูลนับตัวให้ สพฐ.  
 สพฐ. ได้ก าหนดแบบฟอร์มเอกสารส าหรับการรายงานข้อมูล พร้อมก าหนดปฏิทินให้ สพท. รายงาน
ข้อมูลการนับมีตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการในสังกัด และข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ตามหนังสือ สพฐ. โดยผู้ขอรับการประเมิน       ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. น าข้อมูลนับตัว ณ วันที่ 1 กันยายน/1มีนาคม มาสรุปตามแบบรายงานที่ สพฐ. 
ก าหนด 

 2. จัดท าข้อมูลผู้ด ารงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงแบบรายงานที่ก าหนด      

mailto:thongpraka-nongfa@hotamil.com
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 3. จัดท าบันทึก/หนังสือ/รายงาน เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม 
 4. รายงานข้อมูลให้ สพฐ. ทางระบบ e-mail และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์ EMS การ

รายงานข้อมูลการนับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน /1มีนาคม ได้รายงาน สพฐ. ตามปฏิทินที่ก าหนด  
4. การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนเงินเดือน 
 ผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการซักซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ
งานเงินเดือนของโรงเรียนทุกโรงเรียน ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด ภายใต้โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเลื่อนเงินเดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) 
มาตรการควบคุมเริ่มมีการผ่อนคลาย จึงสามารถจัดประชุมได้ ผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เตรียมท าคู่มือเพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดประชุมเตรียมข้อมูลน าเสนอในที่ประชุม/จองและจัดห้องประชุม/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประชุม/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน/บัญชีลงเวลา  
 3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

5. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2564) และครั้งที่ 1 (1 เมษายน  
2565) 
 ผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. วางแผนการด าเนินการจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
และจัดเตรียมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดวันประชุม และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
 3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน องค์ประกอบที่ สพฐ.ก าหนด ข้อ 10.2 
เพ่ือพิจารณาบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ตามท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมของ สพท. และเชิญประชุม    ในวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด  
 4. จองห้องประชุม/จัดท าวาระการประชุม/ประสานคณะกรรมการเพ่ือนัดประชุม/จัดเตรียมอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน/จัดท าบัญชีลงเวลา  
 5. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยผู้ขอรับการประเมินเป็น   ผู้จด
บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
 6. ผู้ขอรับการประเมินจัดท า (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
ตามมติคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณา และเสนอ อกศจ.นครพนม และ กศจ.นครพนม พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนดังกล่าว 
 7. เมื่อ กศจ.นครพนม มีมติเห็นชอบแล้ว ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าบันทึก/หนังสือ/ประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนาม 
และแจ้งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
และด าเนินการ  
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6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้ขอรับการประเมิน  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1 แจ้งผู้อ านวยการสถานศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 6.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในส านักงาน (ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์) และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   
  การประเมินทั้งข้อ 6.1 และ 6.2 ด าเนินการประเมินตามค าชี้แจงและแบบประเมิน ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  1. จัดท าแบบประเมินที่ก าหนด เป็นไฟล์ Word และแบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติ 
  2. จัดท าบันทึก/หนังสือ/ร่างค าสั่ง เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3. แจ้งการด าเนินการประเมินตนเอง/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด ข้าราชการ
ในส านักงาน (ยกเว้นบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)) และโรงเรียนในสังกัด  
  4. โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดจนแล้วเสร็จเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ในส่วนผู้อ านวยการสถานศึกษาให้จัดส่งแบบประเมินตนเองและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  5. ข้าราชการในส านักงาน ต าแหน่งรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ส่งแบบ
ประเมินตนเองและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  6. รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน น าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาลงนาม 
  7. เมื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว น าแบบประเมินต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
ไม่น้อยกว่า  3 คน ลงนามและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามผู้ประเมิน  
  8. น าแบบประเมินที่ผู้ประเมินลงนามแล้ว ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน เมื่อ
ลงนามเรียบร้อยแล้ว รวบรวมแบบประเมินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

7. การตรวจสอบและกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินได้แจ้งให้
ข้าราชการในสังกัด ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดท าแบบประเมินตนเองและสรุปรายงาน  ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียม
น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. วางแผนและก าหนดปฏิทินการออกประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. บันทึก/หนังสือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้อ านวยการสถานศึกษาเตรียมความพร้อม  
เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 3. แจ้งคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมและผู้ขอรับการประเมินเตรียมความพร้อมรับการประเมิน   
 4. เตรียมจัดท าวาระประชุม/จองและจัดห้องประชุม/จัดท าป้ายชื่อคณะกรรมการ/จัดเตรียมอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน/จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม เช่น แบบฟอร์มก าหนด
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ออกประเมิน แบบสรุปการตรวจสอบและบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ 
 5. ประชุมคณะกรรมการฯ แยกเป็นสหวิทยา จ านวน 6 สหวิทยา ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 6. จัดท าบันทึก/หนังสือ/รายงานผลการประชุมฯ แจ้งคณะกรรมการออกประเมินตามปฏิทินที่
ก าหนด เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7. แจ้งคณะกรรมการฯ ออกประเมินและผู้ขอรับการประเมิน ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 8. ประธานกรรมการและคณะ ออกประเมินและสรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
  9. ผู้ขอรับการประเมินด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมสรุปผลการประเมิน เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

8. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ผู้ขอรับการประเมิน ได้ด าเนินงานในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  1. จัดท าบัญชีข้อมูลในการตรวจสอบผลพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยใช้โปรแกรมไฟล์ Excel  ซึ่งเป็น
ไฟล์ที่ใช้ส าหรับน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขต ต่างจากไฟล์ที่ให้โรงเรียน
ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
      ไฟล์โปรแกรมในการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าพเจ้าได้สร้างไฟล์โดยใช้ฟังก์ชั่นใน
โปรแกรม Excel มาใช้ในการค านวณ ท าให้การท างานและตรวจสอบผลการเลื่อนเงินเดือนแม่นย าและ
เร็วขึ้น 
 

  2. แจ้งโรงเรียน จัดท าบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการแยกแต่ละกลุ่ม 
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด น าส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามปฏิทินที่ก าหนด  
  3. โรงเรียนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนน าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพร้อมเอกสาร
ตามท่ีก าหนด มาส่งและตรวจสอบความถูกต้องที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  
       ทั้งนี้ ก่อนน าผลการเลื่อนเงินเดือนมาตรวจสอบและจัดท ารายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนน าเข้าที่ประชุม ผู้รับการประเมินได้จัดส่งข้อมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้โรงเรียนตรวจสอบ
เป็นรายโรงเรียน โดยจัดส่งเข้าไลน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันความถูกต้อง  
  4. ผู้รับการประเมินและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจาก
แบบส่งผลพิจารณาเลื่อนที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามรับรองข้อมูลถูกต้องกับข้อมูลที่ผู้ขอรับ         
การประเมินลงในโปรแกรม หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน ผู้ขอรับการประเมินท าการสั่ งพิมพ์เอกสารออกมา        
ให้โรงเรียนตรวจสอบอีกครั้งก่อนลงนามยืนยันถูกต้อง หากมีการเลื่อนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติ และตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องตรงกัน ผู้ขอรับการประเมินแจ้งให้โรงเรียนแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
น าข้อมูลดังกล่าวเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง และน าส่งผู้ขอรับการประเมินเพ่ือยืนยัน
ข้อมูลอีกครั้ง    ในรอบการส่งผลพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
  5. จัดท าบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด เตรียมน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยผู้ขอรับ
การประเมินน าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกที่แยกเป็นชีต
น ามารวมเป็นไฟล์เดียว 
  6. ผู้ขอรับการประเมินสั่งพิมพ์เอกสารออกมาตรวจสอบความถูกต้องกับบัญชีนับตัวและผลการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเอกสารของโรงเรียนกับบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาก่อนวันจัดท าบัญชี
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น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. เตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีขั้นตอน
และวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
     7.1 จัดเตรียมและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบการประชุม 
     7.2 ผู้ขอรับการประเมินเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ ที่
ก าหนด เพ่ือพิจารณา รายงานผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เสนอความเห็นต่อ ผอ.สพม.หนองคาย เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
     7.3 เตรียมวาระการประชุม/จองและจัดห้องประชุม/เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร
กลางวัน/จัดท าป้ายชื่อคณะกรรมการ/จัดท าบัญชีลงเวลา/ด าเนินการประสานและแจ้งคณะกรรมการเข้า
ร่วมประชุมตามก าหนดการ 
     7.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการ ด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่ก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามประกาศของ สพม. 
หนองคาย โดยผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้สรุป  ผลการพิจารณา และจดบันทึกการประชุม พร้อมจัดท า
รายงานรายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนเงินเดือน เสนอ ผอ.สพท.พิจารณา  
 ในการนี้ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้อง
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด การจัดท าบัญชีรายละเอียดเพ่ือน าเสนอองค์กรกลางพิจารณา     
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ผู้ขอรับการประเมินต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
ประสาน    ให้โรงเรียนเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน การตรวจสอบข้อมูล และการ
น าข้อมูล  ลงโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบตรงกัน รวมถึงการจัดบัญชีท ารายละเอียดและด าเนินการให้การ
พิจารณา เลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน 
 

9. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดท าและตรวจสอบบัญชีรายละเอียด ผลการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อนเสนอไป
ยัง ศธจ.หนองคาย เพ่ือน าเสนอ กศจ.หนองคาย ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. เตรียมผลพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2. จัดท าบัญชีรายละเอียดตามผลการพิจารณาลงในแบบที่ก าหนด 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานเงินเดือนและข้อมูลเงินเดือน โดยการน าข้อมูลจากระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  
 4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ตามมติคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้สรุปและจัดท า
รายละเอียดเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม 
 5. จัดท าบันทึก/หนังสือ/ร่างวาระประชุม/บัญชีรายละเอียด น าเสนอผู้อ านวยการส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนาม  
 6. ส่งหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เพ่ือน าเสนอ อกศจ./กศจ.
หนองคาย  
 การนี้  กศจ.หนองคาย ในคราวประชุมแต่ละรอบการประชุม มีมติเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. หนองคาย  
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10. การเสนอรายละเอียดเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 13 
“13.3 การสั่งเลื่อนเงินเดือน 13.3.1 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ.”  
 เมื่อ อกศจ.หนองคาย มีมติเห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ดังกล่าวแล้ว     ผู้ขอรับการประเมินในฐานะ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พิจารณาลงนามค าสั่ง
เลื่อนเงินเดือน โดยได้มีการตรวจสอบและด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าเตรียมบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ 
กศจ. และตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดท าบัญชี 

2. จัดท าบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน โดยแยกค าสั่ง ดังนี้ 
    2.1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามบัญชีนับตัว จัดท าบัญชีแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือน        

ตามสังกัดเดิม 
 2.2 ข้าราชการย้ายไปหลังนับตัวถึงในวันที่ 1 ตุลาคม / 1 เมษายน จัดท าบัญชีผลการ

เลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. แจ้งผลการพิจารณาไปหน่วยงานต้นสังกัด(ใหม่) เพ่ือ
ด าเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน 

 2.3 ข้าราชการมาช่วยราชการ จัดท าบัญชีผลการเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ 
กศจ. แจ้งผลการพิจารณาไปหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน 

 2.4 ข้าราชการเสียชีวิต จัดท าบัญชีแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ถึงแก่ความตาย 

 2.5 ข้าราชการที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จัดท าบัญชีผู้ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
      2.5.1 ปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 เดือน (กฎ ก.ค.ศ. 2561 ข้อ 10 (5))  
 2.5.2 ลาศึกษาต่อ (กฎ ก.ค.ศ. 2561 ข้อ 10 (6)) 
 2.5.3 ถูกสั่งลงโทษทางวินัยมากกว่าโทษภาคทัณฑ์ (กฎ ก.ค.ศ. 2561 ข้อ 10 (2)) 
3. บันทึก/หนังสือ/บัญชีแนบท้าย/หน้าค าสั่ง เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
4. จัดส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
5. ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พิจารณาลงนามค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
6. บันทึกแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มงานด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. เก็บค าสั่งไว้เป็นหลักฐาน และด าเนินการแจ้งตามแนวปฏิบัติต่อไป 
 

11. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
 11.1 การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน  
  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ผู้
มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนประกอบด้วย      
อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อ
ได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง  การศึกษาผู้ใดให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนและมอบหมายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ซึ่งการด าเนินการในการแจ้ง
ผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ในรอบการเลื่อนทั้ง 2 ครั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้ปรับเปลี่ยนจากการ
จัดพิมพ์ให้ข้าราชการทุกราย เป็นการจัดท าแบบฟอร์มส่งเป็นไฟล์ Excel/Word ให้โรงเรียนได้ตรวจสอบ
กับค าสั่งเลื่อนเงินเดือนก่อนจัดพิมพ์ให้ข้าราชการในสังกัด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้า
มารับผลการเลื่อนเงินเดือน 

เมื่อได้รับค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. เตรียมขอ้มูลแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือนไฟล์ Excel จัดท าข้อมูลแนบท้ายการเลื่อน
เงินเดือนเป็นรายโรงเรียน/แบบฟอร์มแจ้งผลเลื่อนรายบุคคล/แบบบัญชีลงชื่อรับทราบผลเลื่อน และ
ส าเนาหน้าค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นไฟล์ PDF/Excel/Word  

2. จัดท าหนังสือแจ้งผลเลื่อนรายบุคคล ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

3. จัดท าบันทึก/หนังสือ/หนังสือแจ้งผลเลื่อน (ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. แจ้งโรงเรียนด าเนินการแจ้งผลเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลให้ข้าราชการในสังกัด เมื่อ
รับทราบผลเรียบร้อยแล้ว น าบัญชีลงชื่อรับทราบผลเลื่อนส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5. ส่งหนังสือแจ้งผลเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในส านักงาน/ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบและลงนามรับทราบผลเลื่อน 

6. รวบรวมบัญชีลงชื่อรับทราบผลเลื่อนทุกโรงเรียน/ส านักงาน เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

 11.2 การประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ข้อ 8 “...(7) 
ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น” ซ่ึงการด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการน าผลพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน (ระดับการประเมิน) มาจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก 
โรงเรียนจะด าเนินการจัดท าประกาศข้าราชการในสังกัด (ต าแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา/ครูสายงานการ
สอน) ในส่วนส านักงานด าเนินการจัดท าประกาศข้าราชการในสังกัด (ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท./
ศึกษานิเทศก์/ผอ.สถานศึกษา)  

ผู้ขอรับการประเมิน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. ตรวจสอบและเตรียมบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ     
ของ กศจ. 

2. จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก รายชื่อตามบัญชี
รายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่อยู่ในระดับการประเมินดีเด่น/ดีมาก ขั้นตอนนี้ได้แจ้งให้
โรงเรียนด าเนินการจัดท าตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในขั้นตอนการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนแต่ละ
ครั้งแล้ว 

3. บันทึก/หนังสือ/ประกาศ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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4. แจ้งประกาศรายชื่อมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก ในส านักงานและ
โรงเรียน    ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  

 

 11.3 การประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

ข้อ 5 “...ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน...” การ
ด าเนินการประกาศ ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องซักซ้อมท าความเข้าใจกับโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หากด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ก็จะส่งผลให้
การพิจารณาเลื่อนต้องได้รับการแก้ไขก่อนยืนยันความถูกต้อง เมื่อผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ 
จนถึง กศจ. พิจารณาความเห็นชอบแล้ว ถือว่าสามารถประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนได้ 
  ผู้ขอรับการประเมิน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าแบบฟอร์มและแจ้งโรงเรียนจัดส่งร่างประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน  
2. น าร่างประกาศร้อยละมาตรวจสอบกับผลพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละโรงเรียนว่า 
ได้ด าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก าหนด หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้

ถูกต้องและผู้อ านวยการสถานศึกษารับรองข้อมูลถูกต้อง 
3. จัดท าร่างประกาศร้อยละในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แยกเป็นกลุ่ม 

ดังนี้ 
    3.1 กลุ่มบริหารวงเงิน 
          กลุ่มท่ี 1 รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
          กลุ่มท่ี 2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
    3.2 กลุ่มบริหารวงเงิน 
          กลุ่มท่ี 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
          กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. น าร่างประกาศร้อยละเสนอพร้อมบัญชีการเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ อกศจ./กศจ.นครพนม เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

5. กศจ.นครพนม ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 
6. จัดท าบันทึก/หนังสือ/ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน เสนอผู้อ านวยการส านักงาน       

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. แจ้งประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในส านักงานและโรงเรียนในสังกัด

ทราบโดยทั่วกัน  
 

12. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ.  
 ในแต่ละรอบการด าเนินการ สพฐ. ได้ก าหนดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการรายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการในสังกัด ผู้ขอรับการประเมินได้
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. น าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาสรุป
ตามแบบรายงานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด  



 
27 

 

 

2. จัดท าบันทึก/หนังสือ/รายงาน เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม 
3. รายงานข้อมูลข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ให้ สพฐ. ทางระบบ e-mail และส่งฉบับจริงทาง

ไปรษณีย์ EMS การรายงาน ได้รายงาน สพฐ. ตามปฏิทินที่ก าหนด  
 
ขั้นตอนที่ 3 หลังการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เมื่อศึกษาธิการจังหวัดได้ลงนามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนตามมติ กศจ.หนองคาย แล้ว ผู้ขอรับการ
ประเมิน ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

 คีย์ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนลงระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง 
การเลื่อนเงินเดือน ผู้ขอรับการประเมินมีหน้าที่รับผิดชอบงาน     ถือจ่ายในระบบจ่ายตรง

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ได้น าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนลงระบบเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนและ
ลูกจ้างประจ าได้รับเงินค่าจ้างที่ถูกต้องตรงตามค าสั่ง และส่งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งาน
การเงิน) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ในการด าเนินการขั้นตอนนี้ ข้อมูลแยกออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
 - รหัส 42 ข้าราชการครูสายงานการสอน ระดับครูผู้ช่วย-ครูเชี่ยวชาญ 

- รหัส 43 ข้าราชการสายงานบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

- รหัส 45 ข้าราชการต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
 
    ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ 1.-2. ผู้ขอรับการประเมิน จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. เลื่อนเงินเดือนกรณีเกษียณอายุ  

        ก่อนด าเนินการเลื่อนเงินเดือนกรณีเกษียณอายุ ผู้รับการประเมินได้ลงระบบข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 30 กันยายน 2563) และศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม มีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการลงข้อมูลในระบบ ดังนี้ 

1.1 เปิดระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง เมนูประวัติ 
  1.2 ค้นหาและเรียกข้อมูลตามค าสั่งผู้เกษียณแต่ละราย โดยพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน 

หรือชื่อตัว ปรากฏชื่อผู้เกษียณ ตรวจสอบความถูกต้องและลงข้อมูล คลิกเลือกเมนู เลื่อนขั้นเงินเดือน        เลือก
รายการ เลื่อนเงินเดือนคนพ้นราชการร้อยละ คลิกตกลง ลงเลขค าสั่ง/ประจ าปี วันที่ออกค าสั่ง วันมีผลบังคับ ลง
เงินเดือนก่อนเลื่อนในช่องปีเก่า ก่อนลงร้อยละที่ได้จากการเลื่อน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระบบจะ
ประมวลผลท าให้ช่องเลื่อนปีใหม่เปลี่ยนเป็นเงินเลื่อนแล้ว ตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกับค าสั่ง หากถูกต้อง พิมพ์
ข้อความลงหมายเหตุ “เลื่อนผู้เกษียณฯ ปี2563 ณ 30 กันยายน 2563” ผู้ขอรับการประเมินตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กดตกลง  
 1.3 เมื่อด าเนินการลงครบทุกราย ตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้เกษียณอายุ ศธจ.นครพนม แล้ว
สั่งพิมพ์ข้อมูลจากเมนู เมนูรายงานกลุ่ม 1 รายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (REPSAMAN) น ามา
ตรวจสอบกับค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
 1.4 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว น าค าสั่งและข้อมูลเลื่อนเงินเดือนจากระบบ รวบรวมใส่แฟ้มเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานการเงิน) ตรวจสอบกับระบบเบิกจ่ายเงินเดือน
ต่อไป 
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 2. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ก่อนด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับการ

ประเมินไดจ้ัดเตรียมร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือนในระบบ แยกเป็น 42 ครู ประกอบด้วย ครูผู้ช่วย ครู คศ.1-
คศ.4 และ 43 ผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โดยผู้ขอรับการประเมิน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 เปิดระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง เมนูประวัติ 
2.2 คลิก เพ่ิมร่างค าสั่ง ประเภท 42 ปีงบประมาณ 2565 คลิกตกลง จะปรากฏเลขท่ีร่าง

ค าสั่งและข้อมูลข้าราชการประเภท 42 ทั้งหมด รวม 2 จังหวัด รายชื่อทั้งหมดจะไม่มีข้อมูลผู้เกษียณฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้   ลงระบบพ้นจากราชการไปแล้วก่อนลงเลื่อนเงินเดือน
รายบุคคล  

2.3 น าข้อมูลจากร่างค าสั่งออกจากระบบโดยการคลิกที่ช่องน าข้อมูลออกจากระบบจะ
ปรากฏข้อมูลเป็นไฟล์ TEXT บันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์    

2.4 น าข้อมูลที่บันทึกมาลงข้อมูลค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ในระบบ โดยการเปิดไฟล์ EXCEL เปิด
ไฟล์ TEXT ร่างค าสั่งแล้วบันทึกเป็นไฟล์ EXCEL เมื่อได้ร่างค าสั่งเป็นไฟล์ EXCEL แล้ว น าข้อมูลในค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนมาลงในร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือนในช่องต่างๆ ดังนี้  

     - ช่องร้อยละการเลื่อน เมื่อลงร้อยละแต่ละคนตามค าสั่งแล้ว ในร่างจะมีสูตร ที่
ประมวลผลว่าใช้เงินเดือนเลื่อนและเงินเดือนหลังเลื่อนได้เท่าไร  

  - ช่องผลประเมิน ลงผลการประเมินของแต่ละรายที่ได้ในช่องผลการประเมิน 
2.5 เมื่อลงข้อมูลตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลในร่างค าสั่งและค าสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยการน าข้อมูลค าสั่งเลื่อนเงินเดือนไฟล์ EXCEL มา
ท า Vlookup ดึงข้อมูลมาตรวจสอบในแต่ละช่องข้อมูลครบทุกช่อง ตั้งแต่ช่องเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ค า
น าหน้าชื่อ-ชื่อตัว-ชื่อสกุล/เลขที่ต าแหน่งจ่ายตรง/เงินเดือนก่อนเลื่อน/ฐานในการค านวณ/เงินที่ได้รับ/เงินเดือน
หลังเลื่อน ครบถูกต้องตรงกันทุกช่องและครบทุกราย 

2.6 ก่อนน าข้อมูลตามข้อ 2.5 เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน ต้องแปลงไฟล์ EXCELเป็นไฟล์ 
TEXT และเม่ือจัดการไฟล์เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการน าข้อมูลเข้าระบบ เริ่มที่เมนูเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ 
ค้นหาร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 42 ที่สร้างไว้ (ท าตามข้อ 2.2) คลิกค้นหา ปรากฏว่าข้อมูลร่างค าสั่ง คลิกช่องน า
ข้อมูลเข้าระบบ ปรากฏหน้าจอ ค้นหาและแทรกไฟล์ TEXT ลงในระบบ คลิกตกลง ระบบจะประมวลปรากฏ
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนในร่างค าสั่ง  

2.7 น าร่างค าสั่งออกจากระบบ โดยการสั่งพิมพ์ คลิกที่ช่องพิมพ์ จะปรากฏรายงานข้อมูล ท า
การสั่งพิมพ์ข้อมูลเพ่ือน ามาตรวจสอบกับค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

2.8 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตรงกับค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนใน
ระบบ โดยคลิกช่องเตรียมเลื่อนเงินเดือน จะปรากฏช่องอันดับ/ช่องเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าตอบแทน/เลขที่ค าสั่ง/
ประจ าปี/วันที่สั่งเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
จาก ศธจ.นครพนม/ศธจ.มุกดาหาร คนละเลขท่ีค าสั่ง ท าให้ไม่สามารถเลื่อนทั้งหมดพร้อมกันได้ ผู้ขอรับการ
ประเมินจะต้องลงเป็นรายโรงเรียน โดยเลือกจากจังหวัดหนองคาย ด าเนินการเลื่อนโดยการก าหนดรหัสที่ละ
โรงเรียน คลิกค้นหา จะปรากฏข้อมูลเฉพาะโรงเรียน คลิกเลื่อนเงินเดือนโดยคลิกช่องเตรียมเลื่อนเงินเดือน จะ
ปรากฏช่องอันดับ/ช่องเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าตอบแทน/เลขที่ค าสั่ง/ประจ าปี/วันที่สั่งเลื่อนเงินเดือน ลงที่ละ
อันดับจนครบ จะปรากฏข้อมูลเตรียมเลื่อน ตั้งแต่ คช00-คศ.04 แล้วคลิกยืนยัน ปิดหน้าจอนี้ระบบจะ
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ประมวลผลปรากฏในช่องหมายเหตุแต่ละรายในโรงเรียนเปลี่ยนจากร่างค าสั่งเป็นประมวลผลส าเร็จ ท าแบบนี้จน
ครบทุกโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร ต่อไปเป็นการเลื่อนเงินเดือนจังหวัดนครพนม สามารถเลื่อนส่วนที่เหลือพร้อม
กันทั้งหมดเป็นเลขค าสั่งเดียว เข้าระบบโดยไม่ก าหนดรายโรงเรียน คลิกช่องเตรียมเลื่อนเงินเดือน แล้วลงข้อมูลจน
ครบรอบเดียว ใช้เลขค าสั่งเดียวกันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลทั้งหมดเป็นประมวลผลส าเร็จ ร่างค าสั่ง
ทั้งหมดจะเป็นประมวลผลส าเร็จ การเลื่อนเงินเดือนในระบบถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

2.9 เมื่อด าเนินการเลื่อนเงินเดือน 42/43 เรียบร้อยแล้ว รายงานการเลื่อนเงินเดือนใน
ระบบให้เจ้าหน้าที่ สพฐ. ที่ก ากับดูแลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายทราบทางไลน์ส่วนตัว 
เพ่ือเก็บข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน         

2.10 เจ้าหน้าที่ สพฐ. แจ้งผลการเก็บข้อมูลจากระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมิน 
เก็บข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนที่เมนูรายงานกลุ่ม 1 รายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (REPSAMAN)  
และสรุปรายละเอียดบัญชีการจ่ายเงินเดือน  พร้อมสั่งพิมพ์ข้อมูลจากรายงานน ามาตรวจสอบและเก็บใส่แฟ้มเป็น
หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินเดือน ในส่วนการเก็บข้อมูลจากเมนูน าข้อมูลออกจากระบบ ข้อมูลตามบัญชีการจ่าย
เงินเดือน ผู้ขอรับการประเมินน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการตรวจสอบและจัดท าทะเบียนถือจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ต่อไป 
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บทท่ี  4 
ผลการด าเนินงาน 

 

ในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการ
ประเมิน ขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

1. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 
การท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและครูผู้ช่วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าแบบฟอร์มและแจ้งให้บุคลากรใน
ส านักงานและโรงเรียนด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้
ขอรับการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

2. ข้อมูลนับตัว ณ วันที่ 1 กันยายน /1 มีนาคม พร้อมวงเงิน 3% ในการเลื่อนเงินเดือน 
              ผู้รับการประเมินได้ด าเนินการนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งข้อมูลนับตัวเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   
    ครั้งที่  2 (1  ตุลาคม  2564) จ านวน 2,273  คน   ลูกจ้างประจ า  จ านวนลูกจ้างประจ า  43  คน 
    ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565) จ านวน  2,240  คน  ลูกจ้างประจ า  20  ราย   

 

3. การรายงานข้อมูลนับตัวให้ สพฐ.  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  โดยผู้รับการประเมินได้รายงานข้อมูลการนับตัว 
ณ วันที่ 1 กันยายน /1มีนาคม ให้ สพฐ.ทราบ ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด  

 

4. การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนเงินเดือน 
ผู้ขอรับการประเมิน ได้จัดส่งหนังสือซักซ้อมการผู้บริหารสถานศึกษาหรือข้าราชการครู

ผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
จ านวน 31  โรงเรียน เพ่ือการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 

5. การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  โดยผู้รับการประเมินได้เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ตามองค์ประกอบที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือพิจารณาบริหาร
วงเงินเลื่อนเงินเดือน ตามท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในภาพรวมของ สพท.และประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ
แล้ว ผู้ขอรับการประเมินได้จัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาและน าเสนอ อกศจ./กศจ.นครพนม พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคายให้ความเห็นชอบในการประชุม ผู้ขอรับการประเมิน จึงได้
จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนาม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน 
ดังนี้ 
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 1. จัดสรรให้สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ภายในวงเงิน ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน /1 มีนาคม (โควตาปกติ) โดยน าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 2. การบริหารวงเงินที่กันไว้ (โควตาพิเศษ) ของฐานเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พิจารณา ดังนี้              
โดยพิจารณาจาก 
 1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง 
 2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่         
ขาดแคลนอัตราก าลัง  

 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 
 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่
ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ หรือมีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ   
 5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับสูง หรือมีพัฒนาการ  
  

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด คิด
เป็นร้อยละ 100 
 6.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์) คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

7. การตรวจสอบและกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย โดยผู้รับการประเมินได้เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคายและจัดประชุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย  

 

8. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโดยผู้ขอรับการประเมิน รวบรวมผลการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายละเอียดน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค าสั่งส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
และ  จัดประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
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 1. เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูทุกโรงเรียน จ านวน 31 โรงเรียน (ตามบัญชีรายละเอียดผลการ
พิจารณา) 
 2. เลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ใน
สัดส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  

9. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโดยผู้ขอรับการประเมิน จัดท าบัญชี

รายละเอียดน าเสนอที่ประชุม อกศจ./กศจ.นครพนม และ มติ กศจ.หนองคาย ให้ความเห็นชอบในการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย จ านวน 31 โรงเรียน ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาครบทุก
ราย สามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดได้ไม่เกินโควตาและวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
10. การเสนอรายละเอียดเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโดยผู้ขอรับการประเมิน จัดท าบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย) 
พิจารณาลงนามค าสั่ง  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายละเอียดตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายท าให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  

ในการจัดท าแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือนมีกรณีครูไปช่วยราชการจากต่างเขตพ้ืนที่ ต่างเขต
เมื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเรียบร้อยแล้วก็จะส่งผลพิจารณาเลื่อนตามมติ กศจ. เมื่อ สพม.หนองคาย 
ได้รับในห้วงเวลาจัดท าบัญชีแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือนก็จะลงข้อมูลในบัญชีแนบท้ายเสนอ ศธจ.
หนองคาย เพ่ือออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนในคราวเดียวกัน    

 
11. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย     
ให้แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยผู้ขอรับการ
ประเมิน ได้จัดท ารายละเอียดแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นรายโรงเรียน ส่งให้โรงเรียนพร้อมหนังสือ
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ทางไลน์ส่วนตัวเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเงิน เดือนทุกโรงเรียน เพ่ือจัดท าผล
เลื่อนเงินเดือนรายบุคคลน าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และแจ้งข้าราชการครูในสังกัดรับทราบ
ผลการเลื่อน   
 
12. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ. 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยผู้รับการประเมินได้รายงานผลการเลื่อน
เงินเดือนให้ สพฐ.ทราบ ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
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13. การคีย์ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนลงระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายโดยผู้รับการประเมินได้คีย์ข้อมูลการเลื่อน
เงินเดือน ลงระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลางสิ้นเดือนธันวาคม ครบทุกรายเพ่ือให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรพัย์ (งานเงินเดือน) ประมวลผลเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการครูในสังกัด 
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บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

 ในบทนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้สรุป อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการกล่าวถึงปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายดังนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 จากผลการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมิน
ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการท าให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานเงินเดือน
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีความรู้ ความเข้าใจ    ในการด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยได้ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ. ก าหนด โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนโรงเรียน เข้าในในหลักเกณฑ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้คู่มือและโปรแกรมในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้องทุกโรงเรียนต่อไป 
 2. การด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ตามการด าเนินการข้อ 1 ส่งผลให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ส่งผลให้การด าเนินการพิจารณาเลื่อ น
เงินเดือนสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ 
ก.ค.ศ.และ สพฐ. ก าหนด คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีความรู้ ความเข้าใจ      ในระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ท าให้ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   
 3. การน าเทคโนโลยีมาช่วยใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
และถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรม Excel ในการพิจารณาเลื่อนเงินเลื่อนแทนการใช้เครื่อง
คิดเลข การประสานงานภาพรวมทุกโรงเรียนจากกลุ่มไลน์ “งานบุคคล สพม.หนองคาย” รวมถึงการ
จัดเก็บและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานทาง e-mail ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความ

เข้าใจ ในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระดับสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความพร้อมความเข้าใจ สามารถด าเนินการประเมินและพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด 
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3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

4. โรงเรียนมีฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ส าหรับใช้ในการบริหาร
บุคลากรในสังกัด 

 

ปัญหา อุปสรรค 
 ๑. เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมีพ้ืนที่ให้การบริการและจัด
การศึกษาครอบคลุม 2 จังหวัด (หนองคาย/บึงกาฬ)  จึงมีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวนมาก ส่งผลให้การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน /1มีนาคม ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบทั้งในระดับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ
จัดสรรโควตา และวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยเฉพาะช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
 ๒. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะต้องศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยละเอียด เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
เลื่อนเงินเดือนให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
  ๓. การตรวจสอบข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณา  เลื่อน
เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จึงต้องมี
การด าเนินการตรวจสอบโดยละเอียด เพ่ือให้ไม่เกินโควตาและวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. การจัดท าข้อมูลเพ่ือออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องและจัดท าบัญชี
รายละเอียดให้ครบทุกกรณี คือ การย้าย เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ เนื่องจากแต่ละกรณีไม่สามารถ       
ออกค าสั่งเลื่อนในบัญชีแนบท้ายค าสั่งเดียวกันได้  
  5. ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมที่ใช้ในการท างานที่หลากหลายได้ เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจ ากรมบัญชีกลางที่ต้องบันทึกข้อมูลข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า  ในสังกัด  ในเมนูงานทะเบียนประวัติและงานถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าที่มี
รายการเปลี่ยนแปลง เช่น บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ย้าย ลาออก เสียชีวิต เกษียณ เป็นต้น โปรแกรมการเลื่อน
เงินเดือนที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง จะต้องแก้ไขทุกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการงานในแต่ละรอบการ
เลื่อน การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล   ในระบบ กบข. การลงข้อมูลเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระบบ ฯลฯ 
หากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการพัฒนา   ไม่เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้เกิดความช านาญ อาจท าให้
งานต่างๆ เกิดข้อผิดพลาด ไม่ทันเวลาตามก าหนดและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
  6.ในแต่ละรอบการเลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่งานเงินเดือนโรงเรียนในสังกัด  จึงจ าเป็นต้องมี
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 7. การจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอศึกษาธิการจังหวัดนครพนม/มุกดาหาร พิจารณาลงนามค าสั่ง
เลื่อนเงินเดือน ขั้นตอนนี้ก็เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินการอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากการพิจารณา           
เลื่อนเงินเดือนเป็นข้อมูลจากการนับมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน /1มีนาคม  ซ่ึงไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าว
มาจัดท าบัญชีแนบท้ายการเลื่อนเงินเดือนได้ การจัดท าค าสั่งต้องน าผลเลื่อนผู้บริหารการศึกษา (รอง ผอ.
สพท.) ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา มาลงในบัญชีแนบท้ายการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละ



 
36 

 

 

จังหวัด ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการย้าย ลาออก บรรจุ ไปช่วยราชการ มาช่วย
ราชการ ลาศึกษา เสียชีวิตเป็นต้น ล้วนท าให้การจัดท ารายละเอียดแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม/มุกดาหาร เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลต่างๆ ทั้งสิ้น จ าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  ในสังกัด ต่างสังกัด(ไปช่วย/มาช่วย/ย้าย) และ ศธจ. ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากผู้ขอรับ
การประเมินรับผิดชอบงานถือจ่ายในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ในการสั่งเลื่อนเงินเดือนจึง
มีผลต่อเนื่องในการลงระบบเพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้รับเงินเดือนที่ถูกต้องตรงตามค าสั่ง 
การด าเนินการ ในขั้นตอนนี้จึงมีผลให้การท างานต้องท าด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลาที่ก าหนด
ตามปฏิทินการปฏิบัติในการลงระบบด้วย 
 

อภิปรายผล 
 จากการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการประเมินได้
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ก าหนด 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับ
ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้สร้างไฟล์ในการวิเคราะห์และกรอกข้อมูล ท าให้ค านวณการเลื่อนเงินเดือน
แม่นย า เชื่อถือได้ และมีการใช้แอปพลิเคชั่น Line มาช่วยในการประสานส่งข้อมูล ท าให้การด าเนินการ
ส่งข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) เป็นไปด้วยความ
ราบรื่นและไม่เกิดผลระทบในการด าเนินการ และท าให้การเลื่อนเงินเดือนเป็นไปตามปฏิทินและห้วงเวลา
ที่ก าหนด  
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีข้อมูลรายละเอียดสถิติการเลื่อน

เงินเดือนย้อนหลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการใน
สังกัด เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละปีงบประมาณ  

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมีฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลและบริหารงานงบประมาณ  

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนจะต้องศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้การพิจารณาฯ มีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
       ๒. ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ก่อนการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือไมใ่ห้เกินโควตาและวงเงิน  
 3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนให้กับผู้รับผิดชอบงานเงินเดือนใน
โรงเรียน ทางระบบออนไลน์  
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คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ.  

ส านักงาน ก.ค.ศ. (2562). หนังสือภายนอก ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562.             เรื่อง
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.  

 
 

   
 


