
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

________________ 
 
1. งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 1.1 การจัดท าข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) สถานศึกษาจัดส่งปริมาณงานของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
ของทุกปี และชั่วโมงการสอนของครูเป็นรายบุคคล 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนครู
ขาดเกณฑ์/เกินเกฑ์/พอดีเกณฑ์ ตาม จ.18 กับเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และจัดเก็บ
ข้อมูลครูแยกเป็นกลุ่มสาระ 

 1.2 การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากผลการเกษียณอายุราชการ 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังเพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราว่าง เพ่ือใช้สอบ
คัดเลือกตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่  
 1) การคัดเลือกครูผู้ช่วยจากพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
 2) การคัดเลือกครูผู้ช่วยโครงการครูผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3) การคัดเลือกครูผู้ช่วยโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
 4) การคัดเลือกครูผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่
สองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 1.2.2 รายงานสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร ไปยัง สพฐ.  
 1.2.3 แจ้งเจ้าหน้าที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 1.3 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง เพ่ือพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเกลี่ยต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่เป็นอัตราว่างที่มีคนครอง จากสถานศึกษาที่
มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
 1.3.2 เสนอเรื่องไปยัง ศธจ.เพ่ือพิจารณาด าเนินการขออนุมัติ กศจ.ต่อไป 
 1.3.3 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่มีคนครอง แจ้งค าสั่ง กศจ.ไปยัง
สถานศึกษาด าเนินการส่งตัวข้าราชการครูที่ได้รับค าสั่งย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไป
รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 
 1.3.4 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน แจ้งเจ้าหน้าที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการสรรหา 
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 1.4 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ  
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงทะเบียนรับเรื่องข้าราชการครูยื่นขอมีและเลื่อน 
วิทยฐานะ 
 1.4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าบัญชีรายละเอียดไปยัง ศธจ.เพ่ือเสนอ กศจ. 
ให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และเสนอ กศจ.อนุมัติผลการประเมิน เมื่อ
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้วเสร็จ 
 1.4.3 เสนอของบประมาณเพ่ือด าเนินการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไปยัง สพฐ. 
 1.4.5 จัดส่งผลงานด้านที่ 3 ให้คณะกรรมการประเมินเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จาก สพฐ. และผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 1.4.6 เสนอ กศจ.อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 และขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครู 
มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 1.4.7 จัดส่งค าสั่งให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งเจ้าตัวทราบ และแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ด าเนินการเบิกจ่าย 
 1.5 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ  
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงทะเบียนรับเรื่องข้าราชการครูยื่นขอมีและเลื่อน 
วิทยฐานะ 
 1.5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ  ผลการประเมิน และเอกสาร
หลักฐาน  ผู้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 1.5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่งหลักฐานเอกสาร (วฐ.1-วฐ.3) ไปยัง ศธจ. 
เพ่ือเสนอ กศจ.อนุมัติแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 1.4.4 จัดส่งค าสั่งให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งเจ้าตัวทราบ และแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ด าเนินการเบิกจ่าย 

2. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 การสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 2.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจความต้องการวิชาเอกตามความขาดแคลนและ 
จ าเป็นไปยังสถานศึกษา 
 2.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานอัตราว่างพร้อมความต้องการวิชาเอกตามความ
ขาดแคลนและจ าเป็นของสถานศึกษาไปยัง ศธจ.เพ่ือด าเนินการสอบแข่งขัน 
 2.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จาก ศธจ. และ
ด าเนินการ 
 - จัดท าแฟ้มประวัติ และปฐมนิเทศ 
 

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2019/05/A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A716-2551.pdf
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  - ส่งตัวไปตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน 
จังหวัดสกลนคร 
  - ส่งตัวไปรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 2.2 การคัดเลือก 
 การคัดเลือกตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่  
 1) การคัดเลือกครูผู้ช่วยจากพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
 2) การคัดเลือกครูผู้ช่วยโครงการครูผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3) การคัดเลือกครูผู้ช่วยโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
 4) การคัดเลือกครูผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่
สองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 2.2.1 รายงานสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร ไปยัง สพฐ. และ ศธจ.เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 2.2.2 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกจาก ศธจ. และด าเนินการ 
  - จัดท าแฟ้มประวัติ และปฐมนิเทศ 
   - ส่งตัวไปตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน 
จังหวัดสกลนคร 
   - ส่งตัวไปรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 2.3 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งอัตราว่างไปยัง ศธจ.เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กศจ.
ประกาศรับโอน ทั้งนี้สามารถด าเนินการได้เมื่อมีอัตราว่างหลังจากประกาศการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย  
การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
 2.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการ
คัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก โดยด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 29  
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
 2.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ ศธจ.เพ่ือขออนุมัติ กศจ.บรรจุและแต่งตั้ง 
 2.4 การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/wp-content/uploads/2019/05/A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A716-2551.pdf
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 2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งอัตราว่างไปยัง ศธจ.เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กศจ.
ประกาศรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไป
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
 2.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการ
คัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก โดยด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30  
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 
 2.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ ศธจ.เพ่ือขออนุมัติ กศจ.บรรจุและแต่งตั้ง 
 
 2.5  การย้าย 
 2.5.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลัง
ครูและวิชาเอกท่ีต้องการของแต่ละสถานศึกษา 
 2) สถานศึกษาส่งค าร้องขอย้ายมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๆ ตรวจสอบและ
พิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย กรณีขอ
ย้ายไป สพท.ในจังหวัดเดียวกัน กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด เสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบส่งค าร้องขอย้าย 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้
ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นของกรรมการสถานศึกษา 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบ
การย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก าหนดเพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา 
 5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่งค าสั่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัด/สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือแจ้งผู้มีชื่อในค าสั่งย้ายและแต่งตั้งทราบ และมอบหมายงานแล้วส่งตัวไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
 2.5.2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
 มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์พร้อมประกาศรายละเอียด
องค์ประกอบในการประเมินศักยภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ทราบโดยทั่วกัน 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอ
ย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ของทุกปี 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของ กศจ. ส่งค าร้องขอย้ายพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ 
ภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าค าร้องขอย้าย
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษาขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
 5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายตาม
ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ 
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บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรองการย้าย และเสนอ  
กศจ.พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งย้าย 

3. งานบ าเหน็จความชอบ 
 3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า 
  มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดท าข้อมูลการนับตัวข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี 
 2) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ระดับเขต แจ้งการจัดสรรวงเงินให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ 
 4) สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เสนอคณะกรรมการ
ระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
 5) สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/
เลื่อนขั้นลูกจ้างประจ าในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการพิจารราเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด 
เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 
 9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ตามค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
 3.2 การเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดท าข้อมูลการนับตัวพนักงานราชการ 
ณ วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี 
 2) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 3) สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ เสนอคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 4) สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเลื่อน
เงินเดือนพนักงานราชการ 
 6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
พนักงานราชการ 

_________________________ 


