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ค ำน ำ 
 

        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร       
งำนบุคคล เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล โดยยึดหลักกำรบริหำรแบบคุณธรรม กำรมี
ส่วนร่วม มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่ง กำรสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้ง กำรพัฒนำส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพตลอดจนกำรมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำนโยบำยกำร
บริหำรงำนบุคคลนี้จะสร้ำงควำมเข้ำใจ และเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
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นโยบายการบริหารงานบุคคล 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้ำประสงค์แนวทำงขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ โดยได้น้อมน ำพระบรมรำโชบำยใน
หลวงรัชกำลที่ 10 และโครงกำรในพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลที่ 9 
1.วิสัยทัศน์ 

กำรบริหำรงำนบุคคลยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง บริหำรอัตรำก ำลังตำม
ระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมำยอย่ำงโปร่งใส ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีควำมก้ำวหน้ำส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและคุณภำพของผู้เรียน 
2.พันธกิจ 

1. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ ที่เก่ียวข้องกำรบริหำรงำนบุคคล (HRMS) ให้เป็นปัจจุบัน 
2. วำงแผนอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของหน่วยงำนสถำนศึกษำ 
3. สรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่งใน

หน่วยงำนกำรศึกษำ 
4. พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
5. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ สร้ำงขวัญก ำลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม จัดสวัสดิกำรยกย่องเชิดชู

เกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
6 .เสริมสร้ำงวินัยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนอื่นๆตำมท่ีเห็นสมควร 

3.เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้ระบบกำรบริหำรงำนบุคคลมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
3. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจได้รับกำรคุ้มครองด้วยระบบคุณธรรม 

4.กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนำระบบบริหำรบุคคลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้ำง วินัย และจรรยำบรรณ วิชำชีพ และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครู  และ

บุคลำกรทำกงำนศึกษำ 
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5. มาตรการการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
มาตรการ 
1. จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
2. ด ำเนินกำรตำม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมระเบียบ

กฎหมำยโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
3. สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับต ำแหน่งและหน่วยงำนกำรศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนที่ขำดแคลนบุคลำกร 
5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรที่รวดเร็วทันสมัยและมีกำรประชำสัมพันธ์ที่ทั่วถึงครอบคลุม 
6. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
มาตรการ 
1. จัดท ำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. ส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะเป็นบุคลำกรต้นแบบและ

สร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยเหลือทำงวิชำกำร 
3. พัฒนำประสิทธิภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนที่ขำดแคลน 
4. ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำกงำนศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ วิชำชีพ และ

กำรรักษำวินัย 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้าง วินัย ขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
มาตรการ 
1. จัดท ำประกำศกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำงข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ 
2. จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
3. กำรน ำเสนอข้อมูลตำมข้อ2 ต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องและ กศจ. 
4. จัดท ำข้อมูลระบบเปิด ตำมมติของคณะกรรกมำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำยบุคคล และหน่วยงำนกำรศึกษำ ให้

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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6. แนวทางด าเนินงานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และฉบับที ่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรำงกำรศึกษำ 

6.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
ก. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกำศต ำแหน่งว่ำงและคำดว่ำจะว่ำง ภำยในวันที่ 31  

กรกฎำคม 
2. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำยยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี ตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด พร้อมควำมเห็น  

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในระหว่ำงวันที่ 1-15 สิงหำคม ปีเดียวกัน 
3. ค ำร้องขอย้ำยตำม ข้อ 2 ที่ยื่นจำกภำยในและต่ำงเขตพ้ืนที่ฯ น ำมำพิจำรณำรับย้ำยตำม  

ต ำแหน่งว่ำงที่ประกำศไว้ตำม ข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน ปีเดียวกัน 
4. ถ้ำมีต ำแหน่งว่ำงเกิดขึ้นภำยหลังที่ได้ด ำเนินกำรตำม ข้อ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ  

จะประกำศต ำแหน่งว่ำงอย่ำงน้อย 15 วัน และแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอย้ำยประจ ำปี แต่มิได้ระบุชื่อสถำนศึกษำที่ว่ำง 
รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปีไว้ ให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยเพิ่มเติมได้ 

5. กำรพิจำรณำของ กศจ. จะพิจำรณำย้ำยต่อเนื่องกันตำมต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมข้อ 3 และ ข้อ 4 
ข.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ประกำศต ำแหน่งว่ำงและคำดว่ำจะว่ำง ภำยในวันที ่31 มกรำคม  

และภำยใน 31 กรกฎำคม 
2. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำยยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี ตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด พร้อมควำมเห็น  

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 1 -15 กุมภำพันธ์ ครั้งที่ 2 ในระหว่ำงวันที่ 1 -15 
สิงหำคม 

3. กำรย้ำยสับเปลี่ยนระหว่ำงบุคคลกับบุคคลต้องเป็นวิชำเอกเดียวกัน หรือเป็นวิชำเอกที่ 
สถำนศึกษำรับย้ำยขำดแคลน หรือตำมท่ีระบุไว้ในแผนอัตรำก ำลังหรือเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 

4. กำรย้ำยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
    4.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯจะประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่จะรับตัดโอน พร้อมระบุ 

จ ำนวนวิชำเอกและสถำนศึกษำท่ีจะตัดโอนได้ ภำยในวันที่ 31 มกรำคม และ 31 กรกฎำคม 
    4.2 กำรพิจำรณำกำรตัดโอนจะใช้ค ำร้องขอย้ำยที่ระบุไว้ตำมข้อ (4.1) 
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7.แนวทางการด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง 
7.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      1)  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
      2)  หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 

                1)  สถำนศึกษำ / เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประเมินควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง โดย
ระบุให้เห็นควำมต้องกำรอัตรำก ำลังและวิชำเอก / สำขำวิชำ ที่สถำนศึกษำต้องกำร 
                2) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
                3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ประมวลข้อมูล วิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็น จัดท ำแผน
อัตรำก ำลังของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

     4) เสนอแผนอัตรำก ำลังเพ่ือขอควำมเห็นชอบของ สพฐ. 
     5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ เสนอเกลี่ยอัตรำก ำลัง ต่อ กศจ. 

8.การพัฒนาบุคลากร 
8.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
     2) หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 

ตุลำคม 2561  
     3) หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือ ที่ ศธ 0206.2/ว10 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2551 
     4) หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง

ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ ศธ 0206.7 /ว8 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2563 
8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ ตามหนังสือ ศธ 0206.2/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 

                1) กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำให้ครูผู้ช่วย 
มีควำมรู้ ควำมประพฤติ และคุณลักษณะเหมำะสมในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือยกกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเป็นครูที่ดี  

     2) ให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยำกรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม   
ได้แก่งบประมำณ บุคลำกร เอกสำร สื่อและอ่ืนๆให้แก่สถำนศึกษำทุกด้ำน 

     3) ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม  
ส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย                  
เป็นเวลำ2 ปี ในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งคร ู
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         กรณีครูผู้ช่วยรำยใดลำคลอด ลำป่วยซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำน ลำป่วยเพรำะประสบ 
อันตรำยในขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ หรือขณะเดินทำงไปหรือกลับจำกปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมหน้ำที่หรือ
ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล ให้นับวันลำดังกล่ำว รวมเป็นระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม ได้ไม่เกิน 90 วัน หำกลำเกิน 90 วัน ผู้นั้นต้องเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มตำม
จ ำนวนวันลำที่เกินให้ครบ 2 ปี  

    4) ให้กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเป็นไปตำมหลักสูตรที่ก ำหนดแนบท้ำยหลักเกณฑ์นี้ 
เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน 
ดังต่อไปนี ้

4.1) กำรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
4.2) กำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำในสถำนศึกษำและชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
4.3) กำรพัฒนำวิชำชีพตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและด้ำน 

กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ตำมมำตรฐำน ต ำแหน่งครูผู้ช่วยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
4.4) ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

     5) ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม                     
จ ำนวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตำมล ำดับ ดังนี้ 

5.1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     ประธำนกรรมกำร 
5.2) ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำ     กรรมกำร 
5.3) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจำกภำยนอกสถำนศึกษำ    กรรมกำร 

      ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นพ่ีเลี้ยง โดยให้ค ำปรึกษำ สอนงำน ช่วยเหลือ แนะน ำ กำร
ปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณลักษณะในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

      กรณีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 5.1 หรือ 5.2 ในสถำนศึกษำที่ครูผู้ช่วยได้รับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจำกสถำนศึกษำอ่ืนอยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มตำมองค์ประกอบได้ตำมควำมเหมำะสม 

     6) ให้คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มมีหน้ำที่พัฒนำและประเมินผลกำร
ปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนควบคู่กันเป็นระยะๆอย่ำงต่อเนื่องทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้ง ในเวลำ 2 ปี ตำมแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

    7) ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มต้องมีผลกำรประเมินจำก
กรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

      ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
      ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
      ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
     ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
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          กรณีครูช่วยผู้ใดมีผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มในแต่ละครั้งต่ ำกว่ำ
เกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด หำกผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 เห็นว่ำควรทบทวนกำรประเมินกำรเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ก็อำจให้คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มพิจำรณำทบทวน
อีกครั้งหนึ่ง และหำกผลกำรประเมินยังต่ ำกว่ำเกณฑ์กำรประเมินยังต่ ำกว่ำเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหน ด 
โดยไม่สมควรให้รับรำชกำรต่อไป ไม่ว่ำจะครบก ำหนดเวลำเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มหรือไม่ก็ตำม 
ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ด ำเนินกำรเพื่อสั่งให้ผู้นั้นออกจำรำชกำรต่อไป 

     8) เมือ่ครูผู้ช่วยเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครบ 2 ปีแล้ว ผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์
กำรประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้สถำนศึกษำเสนอผลกำรประเมินให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือส่วน
รำชกำรต้นสังกัดเพ่ือน ำเสนอต่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุมัติและให้ผู้มีอ ำนำจ
ตำมมำตรำ 53 ออกค ำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ำรงต ำแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทรำบวิธีกำร 

        8.1) ให้หน่วยงำนต้นสังกัดจัดให้มีกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภำยใน 30 วัน นับแต่วันเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 

        8.2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 5  
ให้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

           8.2.1) กรณีหน่วยสถำนศึกษำที่สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำร ดังนี้ 
           (1) กรณีหน่วยสถำนศึกษำเสนอรำยชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำนั้นไปยัง
ส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดส่งรำยชื่อดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

     (2) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจำกภำยนอก  
สถำนศึกษำ ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
                      8.2.2) กรณีหน่วยงำนกำรศึกษำท่ีมิได้สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
                (1) ให้สถำนศึกษำเสนอรำยชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำนั้น ไปยังส่วนรำชกำรต้น
สังกัดเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

            (2)  ให้สถำนศึกษำเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำกภำยนอกสถำนศึกษำไปยังส่วนรำชกำร 
ต้นสังกัดเพ่ือเสนอ ก.ค.จ.พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
       8.3) ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มให้
เป็นตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 5 แล้วแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ แล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
       8.4)  ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข็ม ด ำเนินกำร ดังนี้ 
              8.4.1) วำงแผนและด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วย
รูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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               8.4.2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ สอนงำน ช่วยเหลือ และแนะน ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนตำม
หลักเกณฑ์ ข้อ 4 
               8.4.3) มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 ท ำหน้ำที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง แนะน ำ
กำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำน 
               8.4.4) กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเป็นระยะๆอย่ำงต่อเนื่อง 
และสรุปผลกำรประเมินทุก 6 เดือน โดยมุ่งเน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำรวม 4 ครั้ง ในเวลำ 2 ปี ตำมแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
      กรณีไม่สำมำรถประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มด้วยเหตุใด ๆ ให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรำยงำนผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ทรำบโดยเร็ว 
               8.4.5) แจ้งผลกำรประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อสังเกตจำก
กำรประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบรอบกำรประเมิน แล้วให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรแล้วแต่กรณี เพ่ือน ำเสนอ
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ทรำบ 
                8.4.6) สรุปผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ภำยใน 30 วัน นับแต่
ครบ 2 ปี แล้วให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณีเพ่ือเสนอผู้มีอ ำนำจ
ตำมมำตรำ 53 พิจำรณำ 
     8.5) ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตร 53 ด ำเนินกำร ดังนี้ 
       8.5.1) กรณีครูผู้ช่วยใดเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครบ 2 ปีแล้ว ผลกำรประเมิน
ผ่ำนตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด และมีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 พิจำรณำเห็นว่ำควรให้ผู้นั้นรับรำชกำร
ต่อไป น ำเสนอต่อ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งแล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุมัติและให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 
ออกค ำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ำรงต ำแหน่งครูในวันถัดจำกวันครบก ำหนดเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำง
เข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทรำบ 
      8.5.2) กรณีครูผู้ช่วยใดมีผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต่ ำกว่ำ
เกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด และผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 พิจำรณำเห็นว่ำไม่สมควรให้ผู้นั้นรับรำชกำร
ต่อไป ให้แจ้งผลกำรประเมินและควำมเห็นให้ผู้นั้นทรำบ และให้โอกำสโต้แย้งแสดงพยำนหลักฐำนภำยใน 5 วัน
ท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรประเมิน และหำกพิจำรณำแล้วยังเห็นว่ำไม่สมควรให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป ก็
สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรและแจ้งค ำสั่งให้ผู้นั้นทรำบ 
      8.6) ส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ให้เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหนังสือที่ 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548 ต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
      8.7) กรณีท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำ 
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 8.3 ขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละปี (กรณี ตามหนังสือ ศธ 0206.2/ว10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551) 
      1. ผอ.สพป.อบ.1 ก ำกับ ดูแล ให้ผู้บังคับบัญชำทุกต ำแหน่งทุกคน ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ 

     2. ผู้บังคับบัญชำทุกคนทุกต ำแหน่งพัฒนำตนเองให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
     3. ผู้บังคับบัญชำทุกคนทุกต ำแหน่งส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำแต่ละคนจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง 2 
ด้ำน  

ดังต่อไปนี้ คือ 
3.1 ด้ำนคุณลักษณะที่เหมำะสมกับต ำแหน่ง 
3.2 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็น 

ระบบ เป็นระยะๆ รวมกันทั้ง 2 ด้ำน ไม่น้อยกว่ำปีละ 15 วันหรือ 90 ชั่วโมง 
3.3 ผู้บังคับบัญชำต้องส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง บันทึก 

กำรพัฒนำ และรำยงำนผลกำรพัฒนำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ จนถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทุกหกเดือน 

3.4 กลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  บันทึกทะเบียนคุมกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ     
ตนเอง เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เช่น กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน กำรเปลี่ยนต ำแหน่งหรือสำยงำน กำรเลื่อนวิทยฐำนะ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งหน่วยงำนกำรศึกษำ 
และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำยบุคคล 

3.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ถือว่ำ  กำรพัฒนำตนเอง  
หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง (ทั้งปี) ต้อง
พัฒนำตนเองได้ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 
9. แนวทางการเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย 
 9.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับ 
      2) กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ 
 9.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

      1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับเสริมสร้ำงวินัย และกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

      2) จัดท ำและสนับสนุนกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  
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ทำงกำรศึกษำ 
      3) กรณี มีมูลว่ำน่ำจะมีกำรกระท ำผิดวินัยเกิดขึ้น ต้องด ำเนินกำรสอบสวนอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส  

เป็นธรรม และยุติธรรม  เช่น กรณีที่เป็นวินัยไม่ร้ำยแรง ให้แล้วเสร็จ ภำยใน 120 วัน และ ภำยใน 240 วัน 
ส ำหรับกรณีที่เป็นวินัยร้ำยแรง (แล้วแต่กรณี) 

      4)  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงวินัย กำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
เพ่ือรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น และ กศจ. 
10. แนวทางการด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10.1 กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
        1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        2. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  
        3. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 เรื่อง กำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้แก้ไขค ำว่ำ “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำเป็นค ำว่ำ “เงินเดือน” ทุกแห่ง 
        4. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้มี อ ำนำจบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 53 (3)(4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
        5. กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 
        6. กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 
        7. กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน          
สูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำขั้นต่ ำหรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        8. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับเงินเดือนค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
        9. หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้องของ สพฐ. 
 10.2 ขั้นตอนด าเนินการในแต่ละรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)                         
ให้ด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังนี้ 
        10.2.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด                
กำรประเมินครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม –31 มีนำคม ของปีถัดไป ใช้ส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1(1 เมษำยน) 
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และกำรประเมิน ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน – 30 กันยำยนของปีเดียวกัน ใช้ส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 2 (ตุลำคม) ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1)  ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
ก่อนรอบกำรประเมินหรือระหว่ำงรอบกำรประเมิน โดยก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้รับกำรประเมินและแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลง ดังนี้ 
      1.1) ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน(ต ำแหน่งรอง ผอ.สพท.และศึกษำนิเทศก์) และผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ หรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย และผู้ขอรับกำรประเมินร่วมกันจัดท ำ
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร 
      1.2) ข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ(ต ำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.และครูสำยงำนกำรสอน) ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำหรือผู้ที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมอบหมำย และผู้ขอรับกำรประเมินร่วมกันจัดท ำข้อตกลงเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร 
  2) ภำยในเดือนมีนำคม และเดือนกันยำยนของปีเดียวกัน 
      2.1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือท ำหน้ำที่กำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในส ำนักงำน(ต ำแหน่งรอง ผอ.สพท.และศึกษำนิเทศก์) และผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เสนอเป็นข้อมูลส ำหรับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    2.2) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือท ำหน้ำที่กำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ (ต ำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียน และข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน) เสนอเป็นข้อมูลส ำหรับ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ(ถ้ำมี) 
           3) ภำยในวันที่ 1 เมษำยน และวันที่ 1 ตุลำคม ของปีเดียวกัน 
     3.1) ผู้รับกำรประเมินประเมินตนเอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำรในส ำนักงำน(ต ำแหน่งรอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและศึกษำนิเทศก์) และ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
     3.2) ผู้รับกำรประเมินประเมินตนเอง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ (ต ำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียน และข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน) 
     3.3) ผู้ประเมินแจ้งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีที่แล้วมำให้ผู้รับกำรประเมิน
ทรำบเป็นรำยบุคคล โดยจะน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวนี้ไปใช้ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษำยน) 
หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม)  
     3.4) ประกำศรำยชื่อผู้ที่มีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่น และดีมำก เพ่ือ
เป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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  10.2.2 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน 
- แจ้งโรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล รำยละเอียดของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ
วันที่ 1 กันยำยน เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรพิจำณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำครั้งที่ 1 (1 เมษำยน) หรือครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม) 

ภายในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในสังกัด ครั้งที่1 (1 เมษำยน) หรือครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม) 
- แจ้งกำรจัดสรรวงเงินและโปรแกรมส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำรกทำง

กำรศึกษำ โดยมีกำรแจ้งขั้นตอนวิธีด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรกำรทำงกำรศึกษำรวมทั้งแจ้งข้อมูลรำยละเอียดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน และแบบบัญชีแสดงผลกำร
พิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้โรงเรียน
ด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 
เมษำยน) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม) 

ภายในวันที่ 4 เมษายน และวันที่ 4 ตุลาคมของปีเดียวกัน 
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 

1. คณะกรรมกำรระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำระดับ 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบด้วย 
 - ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 - ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 - ข้ำรำชกำรสำนงำนกำรสอน 
    ให้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นต่อ 

ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ. 
2. คณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ 
    ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน  

หำกในสถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำท ำหนังสือขอ
รำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ครบตำมจ ำนวน 
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   ให้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นต่อ 
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบของ กศจ. 

ภายในวันที่ 11 เมษายน และวันที่ 11 ตุลาคมของปีเดียวกัน 
- สถำนศึกษำ จัดท ำบัญชีรำยละเอียดข้อมูลข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ เสนอคณะกรรมกำร 

ระดับสถำนศึกษำ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำต่อ  
- สถำนศึกษำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำต่อ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ภายในวันที่ 18 เมษายน และวันที่ 18 ตุลาคมของปีเดียวกัน 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำบัญชีรำยละเอียดข้อมูลข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำใน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ภายในวันที่ 19 เมษายน และวันที่ 19 ตุลาคมของปีเดียวกัน 
- คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำเลื่อน 

เงินเดือนข้ำรำชกำร/เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ภายในวันที่ 24 เมษายน และวันที่ 24 ตุลาคมของปีเดียวกัน 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรในสังกัด เสนอ 

ขอควำมเห็นชอบต่อ อกศจ. และ กศจ. 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกำศร้อยละของกำรเลื่อนเงินเดือน 
- ออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
- แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรเป็นข้อมูลเฉพำะส่วนบุคคล 
- แจ้งผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรที่ช่วยปฏิบัติรำชกำรไปยังต้นสังกัดเพ่ือสั่งเลื่อน

เงินเดือน 
- ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลในระบบจ่ำยตรงเงินเดือน และจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรตำมค ำสั่ง 

11. แนวทางการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2) 
 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
              1.1 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข  
เพ่ิมเติมทุกฉบับ 
              1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ.2551  

    1.3 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
    1.4 กฎ ก.พ.ว่ำกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
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    1.5 หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ 
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

    1.6 หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2552  เรื่อง มำตรฐำน และ 
แนวทำงกำรก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
              1.7 หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2552 เรื่อง กำรเลื่อน 
เงินเดือนข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551  

    1.8 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว21 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2552 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
               1.9 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 
มีนำคม 2553 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

   1.10 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ 17 มีนำคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำม
มำตรำ 38 ค.(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2553  

   1.11 หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1008/ว11 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2554 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

   1.12 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง มำใช้ส ำหรับต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38ค(2)  

   1.13 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 135 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งมำใช้ส ำหรับ
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค(2)  

   1.14 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 

   1.15 หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้องของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
    2.1 ศึกษำหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่เก่ียวข้อง 
    2.2 ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สอดคล้องกับปฏิทินตำมแนวปฏิบัติของ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
    2.3  กำรเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูฯ ต ำแหน่งบุคลกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

                      (1) ให้ตรวจสอบข้อมูลกำรลำต่ำงๆ ลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน และกำรท ำงำนสำย 
                 (2) ให้ตรวจสอบข้อมูลกำรถูกสั่งลงโทษทำงวินัย หรือถูกฟ้องคดีอำญำฯ หรือถูกศำลพิพำกษำ 
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                      (3) ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
                      (4) กำรจัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล 
                      (5) ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำกำรในรอบครึ่งปีที่ผ่ำนมำ และให้ 

       คะแนนระดับผลกำรประเมิน ก ำหนดเป็น 5 ระดับ (ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
 - ผลกำรประเมินระดับดีเด่น ได้คะแนน 90% ขึ้นไป 
 - ผลกำรประเมินระดับดีมำก ได้คะแนน 80 – 89% 
 - ผลกำรประเมินระดับดี  ได้คะแนน 70 – 79% 
 - ผลกำรประเมินระดับพอใช้ ได้คะแนน 60 – 69% 
 - ผลกำรประเมินระดับต้องปรับปรุง ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
 (6) ประกำศผลกำรประเมินเฉพำะผู้ที่มีผลกำรประเมิน “ดีเด่น” และ “ดีมำก” 

                2.4  ให้ตรวจนับจ ำนวน/อัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่จริง (รวมผู้ที่มำช่วยรำชกำร)   
ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน)  หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม) แล้วแต่
กรณี (ยกเว้นผู้ไปช่วยรำชกำร สพฐ. และต่ำงสังกัด สพฐ.) และค ำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 ของฐำน
เงินเดือนรวม 
    2.5  ให้น ำผลกำรประเมินฯ เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

   2.6 ให้น ำวงเงินที่ได้รับจัดสรรมำบริหำร เพ่ือจัดว่ำแต่ละระดับผลกำรประเมินจะให้ข้ำรำชกำร เลื่อน 
เงินเดือนได้ร้อยละเท่ำไร โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรแล้วให้น ำเสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ โดยมีเงื่อนไขพอสรุปได้ ดังนี้ 

(1) แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐำนในกำรค ำนวณแต่ละ
ประเภท 

ต ำแหน่งสำยงำน และระดับต ำแหน่งที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่ 
(2) ห้ำมมิให้น ำวงเงินมำหำรเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนร้อยละที่เท่ำกัน 
(3) ผลกำรประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
(4) เลื่อนเงินเดือนได้เกินเงินเดือนสูงสุดที่ก ำหนด แต่ละประเภทต ำแหน่ง สำยงำน ระดับ 
(5) เฉพำะจ ำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน  ถ้ำมีเศษไม่ถึงสิบบำท ให้ปัดเป็นสิบบำท 
(6) กำรพิจำรณำก ำหนดร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนต้องสอดคล้องกับผลคะแนนประเมิน 
(7) ให้เลื่อนเงินเดือนอัตรำร้อยละของฐำนในกำรค ำนวณของแต่ละช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภท 

ต ำแหน่ง สำยงำน ระดับต ำแหน่งที่ผู้นั้นครอง 
(8) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของประเภทต ำแหน่ง สำยงำน ระดับต ำแหน่ง และได้รับ 

กำรพิจำรณำให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่ำเงินเดือนที่เหลืออยู่ ให้เลื่อนเงินเดือนจนถึงข้ันสูงสุดนั้นก่อน ส่วนจ ำนวนเงิน 
ที่เหลือ ให้ได้รับเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ ส ำหรับผู้ที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดอยู่แล้ว ให้ได้รับเป็นค่ำตอบแทนพิเศษตำมผล
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน (ยกเว้นผู้เกษียณอำยุรำชกำรและเกษียณก่อนก ำหนด ไม่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ) 
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   2.7  จัดท ำบัญชีรำยละเอียดเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ ก.ศ.จ. 
   2.8  ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนใน 

แต่ละระดับผลกำรประเมินให้ทรำบทั่วกัน ประกำศอย่ำงช้ำที่สุดพร้อมกับกำรมีค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
   2.9   ส่งเอกสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   2.10 แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนรำยบุคคล (ร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อนฐำนในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินที่ได้รับกำร

เลื่อน และเงินที่พึงได้รับ แจ้งเหตุผลให้ผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนทรำบ) 
   2.11 สรุปจัดท ำเอกสำรรำยงำน สพฐ.ตำมแบบ 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกำศ  ณ  วันที่  23  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

    (นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
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