
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน 
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการจัด       

การเรียนรู้ตลอดชีพ 
 

พันธกิจของโรงเรียน 
 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน  
 2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
 6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. สถานศึกษามีการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต      

4. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ปรัชญาของโรงเรียน ปญญา นรานํ รตตนํ 
   ปัญญาประดุจแก้วอันประเสริฐของมนุษย์ 
 

ค าขวัญ   “เรียนดี ประพฤติ มีคุณธรรม”  
 

สีประจ าโรงเรียน  “เหลือง – แดง”   
 

อัตลักษณ์   “มารยาทด”ี  
 

เอกลักษณ์  “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม”       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝุเรียนรู ้
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งม่ันในการทํางาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ       
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด     
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้  หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์  และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม          
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร      
การทํางาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บร
ิหา

รง
าน

บุค
คล

 



 
 

บทน า 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้  ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธํารงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานสามารถทําภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานบุคคล งานพัฒนา
บุคคลากร งานวางแผนอัตรา งานวินัยครู การส่งเสริมสวัสดิการครู และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย      
งานบุคลากร เป็นงานสําคัญงานหนึ่ง ที่จะทําให้โรงเรียนประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน เพราะงาน
บุคลากรเป็นกําลังสําคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้ บรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้  
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ    

ให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่น ในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง        

เชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสําคัญ  

5. เพ่ือเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับฝุายบริหารงานบุคคล  
 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารบุคคล  
1. การแสวงหาบุคลกร  
2. การบํารุงรักษาบุคลกร  
3. การพัฒนาบุคลกร  
4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 

 

ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้  
1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง 

กระบวนการรับสมัคร และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบการศึกษาไทย ครูใหญ่         
มีบทบาทน้อยมาก ในด้านการรับสมัคร หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากร อํานาจเหล่านี้มักจะเป็นอํานาจ ในระดับสูง 
เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาส  พิจารณาคัดเลือกบุคลากร
เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนที่มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร  ควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์โดย ทั่วไป คือ  

1) ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ชื่อเสียง  
สนใจในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน  

2) ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถทั่วไป 
และความสามารถเฉพาะ  

 
 



 
 

2. การบํารุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้บุคลากร         
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการทํางานสิ่งจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการ เช่น  

1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณา         
อย่างรอบคอบ ว่าควรให้ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา  

2) สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการทํางาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การทํางาน  
3) สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
4) สิ่งจูงใจที่เป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ  

3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนทํางานในหน้าที่ด้วยความ 
ขยันหมั่นเพียร มีพลังใจในการทํางาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะทําได้โดยการส่งเสริม   
การลาศึกษาต่อ การอบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วย ตนเอง เป็นต้น  

4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าที่การงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร  การให้
บุคลากรพ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก  เกษียณอายุ หรือ
การลดจํานวนบุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วย  สาเหตุปกติ                 
เช่น การเกษียณอายุ ไม่ใคร่มีปัญหา แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น การขอโอน        
การให้ออกเพราะผิดวินัย การลดจํานวนบุคลกร ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่าง รอบคอบ และตัดสินใจ
โดยให้กระทบกระเทือนต่อการดําเนินงานในโรงเรียนให้น้อยที่สุด 
 

ภารกิจงานบุคลากร 
1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน  
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
2) จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา          

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
3) นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่  
4) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  

 

1.2 การก าหนดต าแหน่ง  
1) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ของสถานศึกษา เพ่ือนําเสนอต่อสํานักงานเขตพ้ืนที ่
  

1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะข้าราชการครู  
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

ตําแหน่ง/ขอกําหนดตําแหน่งเพ่ิมจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง            
สํานักงานเขตพ้ืนที ่ 

2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหน่ง/ขอกําหนดตําแหน่งเพ่ิม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

3) ส่งคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง/เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหน่ง/
ขอกําหนดตําแหน่งเพ่ิม จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือนําเสนอ     
อ.ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 



 
 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
2.1 ด าเนินการสรรหา เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

ในสถานศึกษาเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้มีอํานาจตามมาตรา 53  
1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ        

ในตําแหน่งครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที ่ก.ค.ศ.กําหนด 

  

2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณให้ดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากข้อ1) สถานศึกษา 

สามารถดําเนินการจ้างลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้  หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่สถานศึกษากําหนด 

  

2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
กรณีที่ ไม่มีผู้ ดํ ารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้             

รองผู้อํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อํานวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อํานวยการ    
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มี       
ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  (มาตรา 54 แห่งกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง
ใดว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม     
มาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมาย   
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  
  (1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุ

แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑ์การ ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน  

(3) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสม และ
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 



 
 

3.2 การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มค่าตอบแทน และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง  
1. การเลื่อนเงินเดือนราชการครู อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19(4) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และมาตรา 73 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ ก.ค.ศ. ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 กฎ ก.ค.ศ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร      

ทางการศึกษา พ.ศ. 2550  
ข้อ 3 ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ “ครึ่งปีแรก” หมายความว่า 

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่            
วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน “ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่
ผ่านมา แล้วแต่กรณี “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ 
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหาร
หน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด “ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน” หมายความว่า   
ผู้มีอํานาจ ตามมาตรา 53 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้น        
เพ่ือพิจารณา ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ “กศจ.” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.  ซึ่ง ก.ค.ศ. 
ตั้งด้วย “ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ ที่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหารด้วยสอง เพ่ือให้ได้ตัวเลข ที่จะนาไปใช้คิดฐาน          
ในการ คํานวณ “ฐานในการคํานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนาไปใช้ในการคิดคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน       
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ โดยแบ่งออกเป็น (1) ฐานในการคํานวณระดับล่าง 
ได้แก่ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ก.ค.ศ. กําหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง (2) ฐานในการคํานวณระดับบน 
ได้แก่ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดกับค่ากลาง หารด้วยสองในกรณีที่คํานวณตามวิธีการ
ดังกล่าวแล้ว มีผลทาให้ฐานในการคํานวณระดับล่างของอันดับ เงินเดือนที่สูงกว่า มีค่าต่ํากว่าหรือเท่ากับฐาน
ในการคํานวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ํากว่าซึ่งอยู่ถัดลง ไป ก.ค.ศ. อาจปรับฐานในการคํานวณ    
ระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้โดยต้อง นําภาพรวมของฐานในการคํานวณ    
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา “ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงของเงินเดือน
ระหว่างเงินเดือนขั้นต่ําถึงค่ากลาง หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณีและช่วงเงินเดือน       
ที ่ก.ค.ศ. ปรับให้สอดคล้องกับฐานในการคํานวณด้วย 

ข้อ 4 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา 
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็น     
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ    
ของ กศจ. เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตําแหน่งทางวิชาการ 
และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกล่าว          
กําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษาก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
การจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายนั้น การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ และให้นําผล 



 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามมาตรา 72     
มาประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พิจารณาโดยยึดหลัก คุณธรรม 
ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนเป็นหลัก          
ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติรวมทั้งให้พิจารณาถึง      
ความ ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูล             
การลา พฤติกรรม การมาทางาน และข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมิได้ดํา เนินการตามวรรคสอง และวรรคสาม แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ย             
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการเลื่อน  เงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน       
จะกระทํามิได้  

ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม ให้ส่วนราชการบริหาร
วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณีการเลื่อนเงินเดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐาน 
ในการคํานวณ และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณีประกาศอัตราร้อยละของฐาน          
ในการคํานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
อย่างช้า ที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษ   
ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท  

ข้อ 6 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน       
ปีละสองครั้ง ดังต่อไปนี้  

(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน    
ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน  

(2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน    
ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  

ข้อ 7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง  
ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้งในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือน           
ให้คํานวณจากฐานในการคํานวณของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะที่ดํารงอยู่ การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับตํา แหน่งที่มีวิทยฐานะ ซึ่งไม่ผ่านการประเมิน             
ผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 55 ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดีขึ้นไป หรือให้งดการ
เลื่อนเงินเดือน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง   
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตําแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดํารงอยู่ หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนหรือ
วิทยฐานะ ที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ํากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในตําแหน่ง และ     
วิทยฐานะใหม่ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้โดยให้นาผลการประเมินผล           
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หรือวิทยฐานะใหม่นั้น ข้อ 8 ให้ก.ค.ศ. กําหนดค่ากลาง ฐานในการคํานวณ และ    
ช่วงเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. นี้แล้วให้ สํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งส่วนราชการและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบเป็นการล่วงหน้า  



 
 

ข้อ 9 ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง         
ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคลการแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนฐานในการคํานวณจํานวนเงินที่ได้รับ  
การเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อน
เงินเดือน  

ข้อ 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน     
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้ หรือ         
ร้อยละหกสิบ  

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือ ไม่ถูกศาล
พิพากษา ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทํา   ให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน  
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  สี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือ

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกําหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคํานึงถึงลักษณะงาน และสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้ง  
ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึง  
วันลา และวันลา ดังต่อไปนี้  

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย     
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
(ค) ลาปุวยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัว เป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือ หลายคราวรวมกัน    

ไม่เกินหกสิบวันทําการ  
(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือในขณะเดินทางไป 

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
(จ) ลาพักผ่อน  
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม

กฎหมาย  



 
 

(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจ
ส่วนตัวและวันลาปุวย ที่ไม่ใช่วันลาปุวยตาม (9)(ง) ให้นับเฉพาะวันทําการ 

 ข้อ 11 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาตให้ลา  
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจาเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน ทั้งนี้ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนด  
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษาให้ถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย    
แล้วแต่กรณี ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ที่ได้รับมอบหมายและต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

(1) ยื่นคาขอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย  

(2) ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย สําเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต และตามระยะเวลา 
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฝึกอบรม 
หรือวิจัย ได้กําหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา  

(3) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้  

(ก) การศึกษาระดับปริญญาตรีมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.5  
(ข) การศึกษาระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.2  
(ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.5  
(ง) การฝึกอบรม หรือวิจัย มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้า ในการวิจัยที่มีคุณภาพสูง

แล้วแต่กรณี  
(4) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย เพ่ือเป็นประโยชน์       

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา         
ที่สังกัด โดยจัดทําเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  หรือคุณภาพ 
การศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาตามที่ก.ค.ศ. กําหนด    
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ผลการฝึกอบรม หรือความก้าวหน้าในการวิจัยและรายงานเสนอ  
แนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  หรือคุณภาพการศึกษาตาม (4) เป็นหลักในการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา และให้ผู้มี
อํานาจสั่งเลื่อน เงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อผู้นั้นสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และกลับมา
ปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อน 
เงินเดือนไว้การเลื่อนเงินเดือน ตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคํานวณ    
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินเมื่อผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน   
ได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความในข้อนี้แล้ว ให้รายงาน ก .ค.ศ. 
ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา  

ข้อ 12 การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน  
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 10 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา เว้นแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ 
ตามข้อ 10 (5) และ (6) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในกรณี         



 
 

ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน เลื่อนตําแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตําแหน่งสับเปลี่ยนหน้าที่        
ไปช่วย ราชการในต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาต  
ให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ       
ตามข้อ 10 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมา ให้นาผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตําแหน่ง และ
ทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย  

ข้อ 13 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในครึ่งปี
ที่แล้วมา ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 10 (9) (ช) หรือถูกสั่งให้ไป      
ทําการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
ด้านอาชีพ เนื่องจาก ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทําการ ตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน เงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือน
ข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบ การประเมินสาหรับช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน หรือช่วงเวลาที่ถูก
สั่งให้ไปทาการนั้น หรือ ช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยให้ใช้ผลการเข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้ง    
ที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการ     
กําหนด  

ข้อ 14 ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนาเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา
มาเป็น เหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นไม่ได้  

ข้อ 15 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัก
กว่าโทษ ภาคทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือ ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทํา     
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อน
เงินเดือนมาแล้ว เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อน
เงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้  

ข้อ 16 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล          
ทําให้การเลื่อน เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้  

ข้อ 17 ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์         
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบํา เหน็จ   
บํานาญข้าราชการ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณ        
บําเหน็จ บํานาญในวันที่ 30 กันยายนของป ีที่จะพ้นจากราชการ  

ข้อ 18 ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายนหรือ 1 ตุลาคม ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน สั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ บํานาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้น      
ถึงแก่ความตาย  



 
 

ข้อ 19 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือน  
ได้ตามข้อ 10 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทางานสาย        
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล 
เป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือน   
เป็นการเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคํานวณของข้าราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษาผู้นั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ. 
นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ              
ให้ผู้มีอํานาจ สั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. เสนอ ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อน
เงินเดือน เป็นการเฉพาะราย  

ข้อ 20 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือวิจัย อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  

ข้อ 21 ในวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด        
อยู่ในเกณฑ์ ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน และผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้น
เงินเดือน แต่ผู้นั้น ถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟูองคดีอาญาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด  

ข้อ 22 การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สาหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ  

ข้อ 23 การใดท่ีเคยดําเนินการได้ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับและมิได้กําหนดไว้ใน     
กฎ ก.ค.ศ. นี้จะดาเนินการต่อไปได้ ประการใดให้เป็นไปตามที่ก.ค.ศ. กําหนด  

 

2. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ องค์ประกอบการประเมินให้ครอบคลุมอย่างน้อย 
2 องค์ประกอบ คือ “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ “พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” โดยสัดส่วนผลสัมฤทธิ์    ของงาน
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากคะแนนเต็ม 100 และพฤติกรรมการปฏิบัติงานต้องไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 20 
จากคะแนนเต็ม 100 ทั้งนี้ส่วนราชการ อาจกําหนดมากกว่า 2 องค์ประกอบก็ได้  

1) การกําหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 ให้พิจารณา      
จากองค์ประกอบ ดังนี้  

(1) ปริมาณผลงาน  
(2) คุณภาพผลงาน  
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การกําหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง ในแต่ละรอบ     

การประเมิน ให้จัดทําตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบตาม ข้อ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในลักษณะใด 
ปัจจัยใดด้วยน้ําหนักคะแนนเท่าใด ให้ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมินตกลงกับพนักงานราชการ ซึ่งควรต้อง
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  

2) การกําหนดสัดส่วนคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานร้อยละ 20         
สําหรับพนักงาน ราชการทั่วไปที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้ประเมินจาก



 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงที่ส่งผลต่อ ความสําเร็จของงานทุกกลุ่มประเมินสมรรถนะหลัก     
จํานวน 5 ด้าน ดังนี้  

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
(2) การบริการที่ด ี 
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  
(5) การทํางานเป็นทีม พนักงานราชการทั่วที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ครูผู้สอน) 

ให้ประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ งานที่ปฏิบัติจํานวน 2 ด้าน ได้แก่  
(1) การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้  
(2) การมองภาพองค์รวม การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  

ผู้ประเมินของพนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทุกปี เป็นผู้มอบหมายงาน และ/หรือ ผู้กํากับ
ดูแลพนักงานราชการ และการประเมินอาจถูกทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 หรือ 2 ระดับ         
เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ระดับผลการประเมิน คะแนนผลการประเมินผล    
การปฏิบัติงานในแต่ละรอบ การประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ และกําหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับดีเด่น   คะแนนประเมิน  95 - 100  
ระดับดีมาก   คะแนนประเมิน  85 - 94  
ระดับด ี   คะแนนประเมิน  75 - 84  
ระดับพอใช้  คะแนนประเมิน  65 - 74  
ระดับต้องปรับปรุง  คะแนนประเมิน   0 – 64  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ                

มีจํานวน 4 ชุด ได้แก่  
(1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ท้ัง 2 รอบการประเมิน)  
(2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
(3) แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะ  
(4) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ระยะเวลาการประเมิน 
 

ระยะเวลาการประเมิน  
กําหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป  
ครั้งที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีเดียวกัน  

 

การน าผลประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้พิจารณากรณีเลิกจ้าง  
พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ํากว่า 

ระดับ “ดี” ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่งเลิกจ้างกรณีต่อสัญญาจ้าง  
1. ส่วนราชการต้องมีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ จึงจะสามารถดําเนินการต่อสัญญาจ้างได้  
2. ส่วนราชการมีหลักฐานชัดเจนว่า โครงการที่ดําเนินการอยู่นั้นยังคงดําเนินการต่อ และจําเป็น    

ต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงานต่อไป  



 
 

3. พนักงานราชการที่ได้รับพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง ต้องมีคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 2 ครั้ง 
ติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ํากว่าระดับ “ดี” 

4. ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีข้ันตอนดั้งนี้  
4.1 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

4.1.1 ผู้บังคับบัญชากําหนดเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของส่วน
ราชการ และกําหนดสมรรถนะที่ส่งผลต่อเปูาหมายความสําเร็จของงานตามที่ส่วนราชการกําหนด รวมทั้งระบุ
พฤติกรรมที่คาดหวัง/บ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะ  

4.1.2 ผู้บังคับบัญชาและพนักงานราชการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนด
ข้อตกลง การปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วยภาระงานเปูาหมายและ/หรือระดับความสํา เร็จของงานที่พนักงาน
ราชการ ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงาน   
อย่างเป็นรูปธรรม  

4.1.3 พนักงานราชการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานและสมรรถนะ        
ที่กําหนดภายใต้การให้คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามของผู้บังคับบัญชา  

4.1.4 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ให้ประเมินดําเนินการประเมินผล         
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงและสมรรถนะที่กําหนด  

4.1.5 แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ พร้อมให้ปรับปรุงพัฒนาและเตรียม
รับการประเมินในครั้งต่อไป  

4.1.6 การดําเนินการประเมินครั้งที่ 2 ให้ดําเนินการตามข้ันตอน ข้อ 4.1.1 – 4.1.5 
 

เกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ  
1. พนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนปีละหนึ่งครั้ง คือ ในวันที่ 1 ตุลาคม     

ของทุกปี  
2. ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา (1 ต.ค.- 30 ก.ย.ของปีถัดไป) ไม่น้อยกว่า      

8 เดือน  
3. พนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ไม่ต่ํากว่าระดับด ี 
4. เลื่อนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนวงเงินงบประมาณเลื่อนไม่เกินร้อยละ 4       

ของอัตราค่าตอบแทนที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน  
5. มิให้นําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนค่าตอบแทนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน  
6. ในกรณีที่มีการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทน หากคํานวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับขึ้น     

เป็นสิบบาท  
7. รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาปุวยและลากิจเกิน 16 ครั้ง หรือมาสายเกิน 18 ครั้ง  
8. รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาปุวยและลากิจเกิน 40 วัน 
    

 
 
 
 
 



 
 

3. การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจําระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วน

ราชการ พ.ศ. 2544  
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

และ ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551  

3) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2533  

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา  
1. จํานวนลูกจ้างประจําที่เสนอขอให้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง รวมทั้งปี 2 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15   

ของจํานวนลูกจ้างประจําที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  
2. การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจําให้พิจารณาจาก  

2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์               
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้ ดีเด่น 90 – 100 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน 
หรือข้อกําหนด หรือดีเด่น เป็นที่ยอมรับได้ 60 – 89 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
หรือข้อกําหนด หรือยอมรับได้ ต้องปรับปรุงต่ํากว่า 60 ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานต่ํากว่า
มาตรฐาน หรือมีข้อบกพร่องอยู่เสมอ  

2.2.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น ต้องได้รับผลการประเมินตาม ข้อ 2.1 (เป็นที่
ยอมรับได้) และอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(1) ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล พิพากษาในคดีอาญา    
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง 
หน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน  
(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(4) มาทํางานสายไม่เกิน 10 ครั้ง  
(5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน 120 วัน  
(6) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน  
(7) ลาปุวยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกัน หรือ หลายคราวรวมกัน  

ไม่เกิน 60 วันทําการ  
(8) ลาปุวยและลากิจส่วนตัวรวมกันไม่เกิน 23 วันทําการ แต่ไม่รวมถึงการลาปุวย          

ตามข้อ 2.2.1 (7)  
2.2.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ต้องได้รับผลการประเมินตามข้อ 2.1 (ดีเด่น) และ

อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้  
(1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.1 (1) – (3)  
(2) มาทํางานสายไม่เกิน 5 ครั้ง  
(3) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน 90 วัน  
(4) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 60 วัน  



 
 

(5) ลาปุวยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกัน หรือ หลายคราว รวมกัน
ไม่เกิน 30 วันทําการ  

(6) ลาปุวยและลากิจส่วนตัวรวมกันไม่เกิน 8 วันทําการ แต่ไม่รวมถึง การลาปุวย           
ตามข้อ 2.2.2 (5) 2.2.3 ลูกจ้างประจําที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูอง
คดีอาญาก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างก็ให้รอ การเลื่อนไว้ก่อน 
จนกว่า ผลการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ หรือศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว ทั้งนี้จะต้องขอกันเงินสําหรับเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง ไว้โดยจัดทําบัญชีขอกันเงิน (ตามแบบขอกันเงิน) พร้อมแนบสําเนาคําสั่ง 5.4 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรงเรียนสามารถดํา เนินการจ้างลูกจ้าง 
ชั่วคราวของโรงเรียนได้โดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้  

(1) ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง เงินค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท  
(2) ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักการภารโรง แม่บ้าน เงินค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท  
(3) ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งช่างทั่วไป เงินค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท  
(4) ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท  
(5) ลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ เงินค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท 
ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนตามแนวทางการปฏิบัติการดํา เนินการตาม                    

ทีก่ระทรวงการคลังกําหนด  
 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้พิจารณาจาก  
1. การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้เลื่อนได้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยประเมินประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน ของปีถัดไป  
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้ 

ระดับดีเด่น   คะแนนประเมิน 90 - 100  
ระดับดีมาก   คะแนนประเมิน 80 - 89  
ระดับด ี   คะแนนประเมิน 75 - 84  
ระดับพอใช้  คะแนนประเมิน 65 - 74  
ระดับต้องปรับปรุง  คะแนนประเมิน   0 – 64 

3. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างต้องได้รับผลการประเมินตาม ข้อ 2 ระดับดีมากขึ้นไป และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้  

(1) ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล พิพากษาในคดีอาญา ให้
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง 
หน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน  
(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
(4) มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง  
(5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน 120 วัน  
(6) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน  
(7) ลาปุวยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกัน หรือหลายคราว รวมกัน   

ไม่เกิน 60 วันทําการ  



 
 

(8) ลาปุวยและลากิจส่วนตัวรวมกันไม่เกิน 23 วันทําการ แต่ไม่รวมถึง การลาปุวย          
ตามข้อ 2.2.1(7) 

 

3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
แนวทางการปฏิบัติ  
ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
 

3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น  
แนวทางการปฏิบัติ  
ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
 

3.6. งานทะเบียนประวัติ  
1. การจัดทําและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 

ลูกจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1) โรงเรียนจัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) เปลี่ยนแปลงและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ  

2. การแก้ไขวันเดือนปีเกิด ชื่อ ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา และลูกจ้างตามแนวทางการปฏิบัติ  

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  ประสงค์จะข้อแก้ไข            
วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ ชื่อสกกุล วุฒิการศึกษา ยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้น ประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร์หลักฐานทางการศึกษา  

2) ตรวจสอบความถูกต้อง  
3) นําเสนอไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ  
4) ดําเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ  
5) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

3.7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
1. ต ร ว จสอบผู้ มี คุ ณสมบั ติ ค รบถ้ ว น  สมควร ได้ รั บ กา ร เ สนอขอพระราชท าน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   
2. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
3. จัดทําทะเบียนผู้ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชการอิสริยาภรณ์  
 

3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ  

1. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  
3. นําเสนอผู้มีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ             

โดยคุมทะเบียนประวัติไว้  
4. ส่งคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 



 
 

 3.9 การลา 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แบ่งประเภทการลาไว้    

11 ประเภท และ ก.ค.ศ. ได้กําหนดผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ อนุญาตและอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการลาประเภทต่าง ๆ ไว้ เรื่องของการลานั้นมีความ เชื่อมโยง
ผูกพันในด้านการเงินหลายประเด็นทั้งการได้รับเงินเดือนระหว่างลา การได้รับเงินวิทยฐานะ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน ดังนี้ 

1. การลาปุวย  
2. การลาคลอดบุตร  
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
4. การลากิจส่วนตัว  
5. การลาพักผ่อน (ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ลา)  
6. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย์  
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
10. การลาติดตามคู่สมรส  
11. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  

 

ประเภทของการลา แนวปฏิบัติ ผู้อนุญาต 
1. การลาปุวย - ลา 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์  

- ไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียว หรือ 
หลายครั้งติดต่อกัน อาจมี ใบรับรองแพทย์
ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอํานาจ  
- ไม่เกิน 120 วัน มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน  
- กรณีปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ 
จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้แต่ เมื่อสามารถลงชื่อ 
ได้แล้วต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  
- การลาปุวย แม้จะมีราชการจําเป็นเกิดขึ้นใน
ระหว่างลาปุวยอยู่นั้น ผู้ มีอํานาจอนุญาต  
ก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ท้ังนี้
เพราะการลาปุวยเป็นเรื่องจําเป็น 

- ลาปุวย ครั้งหนึ่งไม่เกิน 
60 วันทําการ  
ผู้อํานวยการโรงเรียน  
- ไม่เกิน 120 วันได้รับ
เงินเดือน  
 ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. การลาคลอดบุตร  
(ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

- ลาได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน 
ระหว่างลา  
- เงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ 
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 90 วัน 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 
 



 
 

ประเภทของการลา แนวปฏิบัติ ผู้อนุญาต 
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  - การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้ง

หนึ่งไม่เกิน 15 วันทําการ  
- การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดเกิน 15 วัน 
ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
- การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรในส่วน
ของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณา 
กําหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภท 
การลาที่กําหนดขึ้นใหม่ 

– ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
- ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. การลากิจส่วนตัว  - ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน  
- ไมเ่กิน 45 วันทําการ ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา  
- ปีที่เริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ทําการ  
- ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจาก
การลาคลอดบุตรไม่เกิน 150 วันทําการ   
โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
– ระหว่างลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร แม้จะ
มีราชการจําเป็นเกิดขึ้นใน ระหว่างลาอยู่นั้น 
ผู้มีอํานาจอนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมา 
ปฏิบัติงานได้ 

- ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
- ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5. การลาพักผ่อน  
(ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนไม่มี
สิทธิ์ลา) 

- ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุด
ราชการตามวันหยุดภาค การศึกษาเกินกว่า
วันลาพักผ่อน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 

- 

6. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธี
ฮัจย์  

- รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
- ลา ได้ไม่เกิน 120 วันโดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา  
- ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 
60 วัน 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

7. การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้า
รับการเตรียมพล  

- ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
- เมือ่ครบกําหนดแล้วไม่มารายงานตัว  
เพ่ือเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่าย
เงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ  
หากหัวหน้าส่วน ราชการเห็นสมควร ให้จ่าย
เงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วัน  
- ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 
60 วัน 

- หัวหน้าส่วนราชการ  
- หัวหน้าส่วนราชการ 

 



 
 

ประเภทของการลา แนวปฏิบัติ ผู้อนุญาต 
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรือดูงาน  

- ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 4 ปี
นับแต่วันไป จนถึงวันก่อน วันมารายงานตัว
เพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ  
- ลาเกิน 4 ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 ปี 
- ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 
60 วัน 

- ในประเทศ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
และ ผอ.สพม.  
-ต่างประเทศ  
หัวหน้าส่วนราชการ 
พิจารณา 

9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  

- ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จากองค์การ
ระหว่างประเทศต่ํากว่าอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการ ให้ ได้รับเงินเดือนจากทาง
ราชการสมทบ รวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือน 
ของทางราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา อนุญาต  
- ไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา
อนุญาต 

10. การลาติดตามคู่สมรส  - ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี  
- กรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี     
ให้ลาออกจากราชการ  
- ไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 

ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

11. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  
 

- สําหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บปุวย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการใน หน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้าย เพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ 
จนทําให้ตก เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไป
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือที่จําเป็น ต่อการประกอบ
อาชีพ ลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตร โดย ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  
แตต่้องไม่เกิน 12 เดือน  
- เงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณากําหนด
รายละเอียด เนื่องจากเป็น ประเภทการลา   
ที่กําหนดขึ้นใหม่ 

หวัหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุญาต 

 

 
 
 



 
 

3.10 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1) จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ

การบรรจุใหม่และจัดปฐมนิเทศทุกคน  
2) จัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง

ชั่วคราว ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและจัดเก็บอย่างมีระบบ  
3) สํารวจ แก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน  
4) จัดทําหนังสือการขอบัตรให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจําทุกคน  
5) ออกหนังสือรับรองของบุคคล ค้ําประกันของบุคคลแก่ทุกคน  

          6) ออกหนังสือเกี่ยวกับการอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ลาอุปสมบท ขอพระราชทาน
เพลิงศพ ลาศึกษาต่อ ให้แก่ทุกคนที่ขอ โดยยึดหลักตามระเบียบราชการ  

7) วางแผนดําเนินการคัดเลือกสรรหาครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น ประเภทสาขาวิชาต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบทุกปี  

8) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบอาชีพ 
ทุกคน  

9) รายงานการเสียชีวิตของบุคลากรในโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 48 ชั่วโมง 
                   10) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญ ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ปีละครั้ง  

11) กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครูทุกภาคเรียน  
12) ประสานสิทธิหน้าที่ของสมาชิกคุรุสภาให้แก่ทุกคน  
13) วางแผนจัดทํารวบรวมเกณฑ์ประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
14) เสนอและสรุปข้อมูลใบลากิจ ลาปุวย ลาคลอด ของข้าราชการครูลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง

ชั่วคราว ทุกคนเป็นประจําทุกวัน  
15) สํารวจและจัดทําเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ครูปีละครั้ง 

           16) สรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้อํานวยการโรงเรียน ผ่านตามสายงาน       
ทุกภาคเรียน  
 

4. วินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

1.1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้ 
ข้อเท็จจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในสถานศึกษากระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

1.2) ผู้อํานวยการสถานศึกษา สั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่า ไม่ได้
กระทําผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวน    
แล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

1.3) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 



 
 

2. แนวทางปฏิบัติกรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
2.1) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

2.2) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาลงโทษ  

2.3) ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

2.4) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

3. แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์  
3.1) การอุทธรณ์กรณีความผิดไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง  

ขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. กําหนด  
3.2) กรณีอุทธรณ์กรณีความผิดร้ายแรง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง   

ขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
 

4. แนวปฏิบัติการร้องทุกข์  
4.1) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์   

ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง  
4.2) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ               

มีความคับข้องใจเนื่องมาจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย            
ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  

 

5. แนวปฏิบัติการเสริมสร้างและการปูองกันการกระทําผิดวินัย  
5.1) ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
5.2) ดําเนินการให้ความรู้ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ  
5.3) หมั่นสังเกต ตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส่ ปูองกันและขจัดเหตุ เพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

กระทําผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
 

6. แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ  
6.1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย และ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
6.2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

7. แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

7.1) ดําเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎของ ก.ค.ศ. กําหนด  

7.2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไว้      ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  



 
 

7.3) ผู้อํานวยการสถานศึกษา สั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  

7.4) รายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
 

8. แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  
8.1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
8.2) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก 

ราชการ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

8.3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

9. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
9.1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณี         

ที่ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ ง
กรรมการสอบสวนหรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําผิดอาญา (เว้นแต่ได้กระทําผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ)  

9.2) รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 

10. แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และรายงานการออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นอกจากดําเนินการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้  

10.1) กรณเีจ็บปุวยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ําเสมอ  
(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปุวย  
(2) ถ้าผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติ

ราชการได้  
(3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10.2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ  
(1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

ที่สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ  
(2) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

10.3) กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1))    
กรณีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30(1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือ    
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม.30(5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(ม.30(5) ) (7) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.30 (8) หรือ 
กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.30 (9) ) 1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามคุณสมบัติในมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา 2) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจากราชการ 
3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  



 
 

10.4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมในในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3) ) 1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควร สงสัยว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติทั่วไป (มาตรา 30 (3)) 2) ผู้อํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา 3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ทั่วไปตามมาตรา 30 (3)       
ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ  

10.5) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสม  

(1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่  จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  

(2) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อํานวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือเป็นผู้ ประพฤติตน   
ไม่เหมาะสม ให้สั่งยุติเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อํานวยการสถานศึกษาเห็นว่า เป็นผู้หย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยัง  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

(3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  

10.6) กรณีมีมลทินมัวหมอง  
(1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตังคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมี

เหตุสงสัยอย่างยิ่งว่า ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้มีการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยร้ ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะทําให้เสียหาย           
ต่อทางราชการอย่างร้ายแรง   

(2) ผู้อํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา  

(3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทิน 
หรือมัวหมอง กรณีถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ       
บํานาญเหตุทดแทน  

10.7) กรณีได้รับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงที่สุด ให้
จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ         
เหตุทดแทน เมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือ
รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. เวลาราชการปกติ 08.30 – 16.30 น. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

กําหนดเวลาทํางาน และวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547  
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยการสแกน

ลายนิ้วมือ ในกรณีที่ใช้เครื่องสแกน หรือ ลงเวลาในใบลงเวลาที่สถานศึกษากําหนด ณ สถานที่ที่โรงเรียน
กําหนดก่อนปฏิบัติราชการตามเวลาปกติ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ควบคุมกํากับนักเรียนในพิธีปลูกฝัง
คุณลักษณะ ผู้เรียนในการรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา และอ่ืน ๆ ไม่เกิน             
เวลา 08.15 น.  

3. กรณีมาสแกนลายนิ้วมือหรือมาลงเวลาปฏิบัติราชการเกินเวลา 08.15 น. ถือว่ามาสาย 
นอกเวลาราชการปกติ ไม่ถือเป็นการมาสายตามระเบียบราชการ  

4. กรณีมาลงเวลาปฏิบัติราชการเกินเวลา 08.30 น. ถือว่ามาสายในเวลาราชการปกติ  
5. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงเวลากลับจากการปฏิบัติราชการในเวลา

ราชการปกติ คือ 16.45 น. แต่ถ้ามีเหตุจําเป็น อนุโลมให้สแกนลายนิ้วมือหรือลงเวลากลับจากการปฏิบัติ
ราชการเวลา 16.00 น.  

6. ในระหว่างเวลาราชการปกติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเหตุจําเป็น จะขอ 
อนุญาตออกนอกเวลาราชการปกติได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจะต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือผู้ที่โรงเรียน 
มอบหมาย ตามแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และให้สแกนลายมือชื่อ หรือลงเวลากลับตามเวลา   
ที่ได้รับการอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีไม่กลับมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอีก  

7. กรณีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการตามที่กําหนดในข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4 ด้วยเหตุสุดวิสัย             
ให้โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าระดับ / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน เพ่ือจัดสอนแทน และ
เมื่อมาถึงโรงเรียนให้บันทึกชี้แจงต่อโรงเรียนหรือผู้ได้รับอนุญาต เพ่ือพิจารณาอนุโลมการมาปฏิบัติราชการ
ปกต ิเป็นราย ๆ ไป  

8. ในกรณีมาสแกนลายนิ้วมือเพ่ือปฏิบัติราชการตามข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4 แล้วเครื่องไม่บันทึก    
ขอให้มาลงลายมือชื่อที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียน  

9. การมาสแกนลายนิ้วมือหรือมาลงเวลาปฏิบัติราชการลงเวลาก่อนเวลา 07.00 น. และกลับ
หลังเวลา 16.30 น. ถือว่าปฏิบัติเกินมาตรฐาน เป็นความดีความชอบที่ถือเป็นแบบอย่างท่ีดี  

10. โรงเรียนจะรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ         
เดือนละ 1 ครั้ง และถ้าพบว่ารายงานคลาดเคลื่อน ให้คัดค้านพร้อมแสดงหลักฐานที่เป็นจริง เพ่ือโรงเรียน     
จะแก้ไขให้ถูกต้อง  

 

5. การออกจากราชการ การแต่งตั้ง ย้าย โอน การบรรจุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 การลาออกจากราชการ 
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู  และ บุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน  
2. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.2 การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 

ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1) เสนอคําร้องขอย้ายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดําเนินการนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ขอย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี  
2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืน             

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติต่อไป  
4) การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการ

ปฏิบัติ (ม.58) ดังนี้  
(1) เสนอคําร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา         

เพ่ือดําเนินการต่อไป  
(2) บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา

กําหนด 
 

5.3 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระ เบียบข้าราชการครูและบุคลากร         

ทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ (ม.64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(ม.65) ออกจากราชการ 
เพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) และลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ม.67) ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

1. กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(ม.65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ           
ภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง    
    2. กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ม.66) ให้ยื่น
เรื่องขอเข้ากลับรับราชการภายใน 180 วัน นับแต่พ้ืนจากการรับราชการทหารให้ผู้มีอํานาจ ตามมาตรา 53   
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

3. กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครู  และบุคลากร      
ทางการศึกษา (ม.67) สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตังตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะรับราชการ เสนอเงื่อนไขไปให้ก.ค.ศ. หรือ         
ผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รักการอนุมัติแล้วให้ผู้มีอํานาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุ และแต่งตั้ง 
  

5.4 การตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  
1. การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรก

เป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน  
2. กรณีลาคลอดบุตร ลาปุวย ซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาปุวยเพราะประสบอันตราย

ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือลา         
เพ่ือเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเป็นระยะเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน ไม่ให้นับระยะเวลาที่เกินเก้าสิบวัน 
ดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

3. วัน เดือน ปี ที่แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่งครูและให้ได้รับเงินเดือนต้องไม่เป็นวันเดียวกัน  



 
 

4. การประเมินผลสรุปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปีรวม 4 ครั้ง โดยใช้แบบประเมิน เดียวกัน  
5. เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 

โดยกําหนดให้มีคะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตน (40 คะแนน) และ
องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน (60 คะแนน) และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน      
อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 เกณฑ์ผ่าน    
ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ํากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่า 36 คะแนน  

ครั้งที่ 2 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 เกณฑ์ผ่าน    
ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ํากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่า 36 คะแนน  

ครั้งที่ 3 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 เกณฑ์ผ่าน     
ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ํากว่า 28 คะแนน ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่า 42 คะแนน 

ครั้งที่ 4 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 เกณฑ์ผ่าน    
ด้านการปฏิบัติตนไม่ต่ํากว่า 28 คะแนน ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่า 42 คะแนน  
 

5.5 สําหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีที่ขอ  
วิทยฐานะครูชํานาญการ และวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ยื่นคําขอฯ และเอกสารหลักฐาน        

ที่เก่ียวข้องต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจและรับรองแล้วเสนอเขตพ้ืนที่ และต้องเสนอสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ยื่นคําขอฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจ และรับรองแล้วเสนอเขตพ้ืนที่         
เพ่ือเสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่งถึง ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
วิธีการ  

1. ผู้ขอยื่นคําขอฯ ต่อสถานศึกษา ตามแบบ วฐ.1 และ วฐ.2 พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ในสถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา จํานวนตามความเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ขอฯ 
รายงาน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอฯ    
ทั้ง 5 ปีการศึกษา กรณีที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รักษาการในตําแหน่ง มีวิทยฐานะต่ํากว่าวิทยฐานะที่ขอ    
ให้แจ้ง สํานักงานเขตพันที่การศึกษา เพ่ือเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ํากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปี
การศึกษา ให้ดําเนินการพิจารณาตาม หลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบพบว่า     
มีการดําเนินการ โดยจงใจหรือประมาท เลินเล่อ หรือดาเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดของผู้ขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่เก่ียวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี  

3. ส่งเอกสารหลักฐานให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  
3.1 แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) โดยแนบเอกสารหลักฐาน  

3.1.1 สําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง  
3.1.2 คําสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาระงานสอน ขอให้ระบุเป็นปีการศึกษาให้ชัดเจน 

(ติดสลิป หรือ ใช้ใบแทรก)  
3.1.3 หลักฐานการพัฒนาตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง หากในวุฒิบัตรไม่ระบุ    

จํานวนชั่วโมง ให้พิมพ์หลักฐานการสมัครเข้ารับการพัฒนาจากเว็บไซต์Training.obec.go.th มาประกอบด้วย  
3.1.4 หลักฐานการเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  



 
 

3.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) พร้อมแนบหลักฐาน ร่องรอย 
ประกอบ ผลการประเมินตามระดับที่ประเมินได ้ 

3.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)  
 

* ขอให้แนบเอกสารหลักฐานเฉพาะที่เก่ียวข้องเท่านั้น  
** ทั้งนี้ขอให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ  

คุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ให้ถือว่า      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ค าน า 
 

คู่มือการบริหารงานฝุายบุคคลของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือประสานความเข้าใจ      
ให้คณะครูที่อยู่ในฝุาย และบุคคลากรในโรงเรียนได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คําชี้แจง ข้อมูล ตลอดจน  
แนวปฏิบัติงานของการบริหารฝุายบุคคลโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา เพ่ือจะได้นําไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และสามารถ  
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสําเร็จในการบริหารงานต่างๆ  

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารงานฝุายบุคคลของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาเล่มนี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
 
 

                 นางปาตีเมาะ  สุหลง  
                                                                                            หวัห้าฝุายบริหารบุคคล 
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