1

รายงานผลการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูสอน
โรงเรียนวัดผลาหาร
ปงบประมาณ ๒๕๖4
ความเปนมา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานในเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอ ๕ ไดกําหนดอํานาจหนาที่กลุมบริหารงานบุคคล ไวดังตอไปนี้ “(ง) ศึกษา วิเคราะห
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา" จากอํานาจ
หนาที่และภารกิจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกลาวขางตนนั้น โรงเรียน
วัดผลาหาร ภายใตการกํากับดูแล ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จะตอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก โดย
ผานความเห็นชอบ ของ กศจ. การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบ
คุณธรรม และ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งการคาเปนงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมให
สถานศึกษา ในสังกัดสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานเพื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน สังกัดโรงเรียน
วัดผลาหาร ผูรับผิดชอบไดศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กําหนดไว ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช.ที่ ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ "ขอ ๔
ให กศจ.มีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ (๑) อํานาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษา แหงชาติ กฎหมาย
วาดวยการศึกษาชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ”
๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ (๓)
และมาตรา ๔๓
“มาตรา ๒๓ ให คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพิ่ม) มีอํานาจและ
หนาที่ (๓) ใหความเห็นขอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขต
พื้นที่การศึกษา”
๓. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“ขอ ๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชา แตงตั้ง
คณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม)
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ขอ ๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไว ในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ และใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
ขอ ๖ (๗) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
(ลาบอยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเปน ๙ ครั้ง)
ขอ ๖ (๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกิน ยี่สิบสามวันแตไม
รวมถึงวันลา (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน ไมเกิน
หกสิบวันทําการ
๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว ๒๑ ลงวันที่ ธันวาคม
๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก “ให
นําหลักเกณฑและวิธีการประเมิน๑ลการปฏิบัติราชการของใหขาราชการพลเรือน สามัญมาตรฐานและแนว
ทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ขาราชการพลเรือนสามัญ
และ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใชโดยอนุโลม
ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรียน หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราการของขาราชการพลเรือนสามัญ
“ขอ ๑ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญนี้ ใหใช
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมินตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป
ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการประเมินปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ รอบที่
๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และรอบ
ที่ ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวน คะแนนไมนอย
กวารอยละ ๗๐ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรง
ตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให
ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด และ สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามที่สวน
ราชการกําหนด
ขอ ๕ ในแตละรอบการประเมินใหสวนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาจัด
กลุมตามผลคะแนน โดยอยางนอยใหแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน ๕ ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช
ตองปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการกําหนด แตคะแนนต่ําสุด
ของระดับพอใชตองไมต่ํากวารอยละ ๖๐"
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๖. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา
๓๘ ก “ใหสํานักงานโรงเรียนดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูสอน สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๓
“ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง ใหนาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และวงเงินที่
ไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน
สําหรับการเลื่อน ในแตละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณ หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนที่สุดที่
นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘”
๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๓๒, ๒/ว๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
ปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา ขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ พล
เรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
ปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา ขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หนังสือสานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
“(๑) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ที่กําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน และระดับ
ตําแหนง
(๒) มิใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อใหทุกคนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากัน
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแตละคนในแตละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๖ ของ ฐานในการคํานวณ
(๔) เฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
๕) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐) ไมไดเลื่อนเงินเดือน”
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ การมอบหมาย
งาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม
๒๔๖๔) และรอบที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๒. เพื่อใหการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ก เปนไปตาม หลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
เปาหมาย
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที่ ๒
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๔) จํานวน ๗ ราย
อยางเปนธรรม
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ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน
๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ บุคลากร
ทางการ ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก สรางความเขาใจ และวางแผน ดําเนินการ
๒. จัดทาขอตกลงการปฏิบัติราชการ
๒.๑ เดือน ตุลาคม และเดือน เมษายน แจงเวียนปฏิทินการจัดทาขอตกลงการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ผานความเห็นขอบของ กศจ.แลว ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรับทราบ
และรวมกันกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ในรอบ
๖ เดือน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๔) และรอบที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔) ยึดการงาน ๓ ลักษณะ คือ
๒.๑.๑ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือ กลยุทธ จุดเนน
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน
๒.๑.๒ งานตามคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน
๒.๑.๓ งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
๒.๒ สงประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขาราชการครู และ
บุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ใหบุคลากรทาง group line
๒.๓ สงไฟลแบบพิมพขอตกลงการปฏิบัติราชการ แบบรายงานผล และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และแบบประเมินสมรรถนะ แบบสรุปผลการประเมิน ใหบุคลากรทาง group line
๒.๔ รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของแตละกลุมงานที่ลงนามเรียบรอยแลว ตรวจสอบความถูก
ตอง จัดเก็บไวเปนหลักฐาน และเรงรัดกลุมงานที่ไมสงขอตกลงการปฏิบัติราชการตามกําหนด
๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๑ เดือน กันยายน และเดือน มีนาคม แจงเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให
บุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
– ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๔) และรอบที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของตนเอง เสนอรองผูอํานวยการ
๓.๒ จัดทาฐานขอมูลบุคลากร ตําแหนง อัตราเงินเดือน ฐานการคํานวณ ของแตละกลุม เพื่อ สงมอบ
ขอมูลใหรองผูอานวยการ เตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด
๓.๓ ผูอํานวยการกลุม ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุม ตามปฏิทิน
ที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบของรองผูอานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กํากับดูแล และ นําผล
การประเมินไปพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ในกรอบวงเงินรอยละ ๒.๕๕ ของอัตราเงินเดือน บุคลากรที่มี
ตัวอยูจริง ณ วันที่ ๑ กันยายน และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เปน ๕ ระดับ และกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้
ระดับดีเดน
คะแนน
๙๐ % ขึ้นไป ระดับดีมาก
คะแนน
๘๐-๘๙ %
ระดับดี
คะแนน
๗๐-๗๙ %
ระดับพอใช
คะแนน
๖๐-๖๙ %
ระดับตองปรับปรุง คะแนน ต่ํากวา ๖๐ (ไมไดเลื่อนเงินเดือน)
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๓.๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ รองผูอํานวยการสงแบบสรุปผลการ
ประเมิน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการ
ประเมิน ของบุคลากรทุกราย ใหกลุมบริหารงานบุคคล
๔. การเลื่อนเงินเดือน
๔.๑ จัดทํารายงานการนับจํานวนขาราชการที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ ๑ กันยายน และ วันที่ ๑ มีนาคม
และอัตราเงินเดือนรวม (เอกสารหมายเลข ๓-๓) สง สพป.กทม.
๔.๒ จัดทําระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม)
พรอมรายละเอียดจํานวนขาราชการ อัตราเงินเดือนรวม และจํานวนเงินที่ไดรับ จัดสรรจาก สพป.กทม.
(เอกสารหมายเลข ๓) สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.ตามลําดับ
๔.๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ วงเงินที่
ไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน
สําหรับการเลื่อน ในแตละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด
ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(๑) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ที่กําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง
(๒) มีใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อใหทุกคนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากัน
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแตละคนในแตละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๖ ของฐานใน การคํานวณ
(๔) เฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
(๕) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐) ไมไดเลื่อน
๔.๔ จัดทําขอมูลการลาของขาราชการ ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง ๓ ป เพื่อ ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ซึ่ง กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ขอ ๖ (๗) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวน ครั้งที่หัวหนา
สวนราชการกําหนด (ลาบอยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเกิน ๙ ครั้ง) ขอ ๖ (๘) ในครึ่ง
ปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวันแตไมรวมถึงวันลา (ค) ลาปวยซึ่ง
จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน ไมเกินหกสิบวันทาการ"
๔.๕ จัดทําขอมูลบุคลากรเปนรายกลุม ประกอบดวย รายชื่อ ระดับ อัตราเงินเดือน คะแนนประเมิน
ฐานการคํานวณ อัตราเงินเดือนรวม กรอบวงเงินที่ใชเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบ และ ตั้งสูตรการเลื่อน
เงินเดือนแบบรอยละ การปดเศษสิบบาท โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel
๔.๖ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ขอ ๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา สามคน ขึ้น
พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย ความเห็นขอบ
ของ กศจ. ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย
๑. ผอ.โรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. รอง ผอ.โรงเรียน กรรมการ
๓. ฝายบริหาร กรรมการ
๔. ครูผูรับผิดชอบ เลขานุการ
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๔.๗ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเปนรอยละ คูณกับฐานในการคํานวณ ตาม ประเภทตําแหนง และระดับ โดยยึดคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบการพิจารณา เพื่อใหไดจํานวนเงินที่
ใชเลื่อนโดยปดเศษเปนสิบบาท รวมเงินที่ใชเดือนทุกรายภายใน กรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ ๒,๙๙
พรอมทั้งจัดเรียงลําดับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีขอมูล ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน และเอกสารรายงานผล การปฏิบัติงานของ
บุคลากร และขอมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยรองผูอานวยการโรงเรียน
๒. ขอมูลการลา ในรอบ ๖ เดือน
๓. อัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ ๑ กันยายน และ วันที่ ๑ มีนาคม กรอบวงเงินที่ ไดรับการจัดสรร
เลื่อนเงินเดือน รอยละ ๒.๙๙ ของขาราชการที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ ๑ กันยายน และ วันที่ ๑ มีนาคม
๔. ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง ๓ ป
๔.๘ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ
สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก องคประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ประกอบดวย
๑. ผอ.โรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. รอง ผอ.โรงเรียน กรรมการ
๓. ฝายบริหาร กรรมการ
๔. ครูผูรับผิดชอบ เลขานุการ
๔.๙ ประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอมูลการเลื่อนเงินเดือนที่คณะกรรมการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนระดับเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเสนอมา รายละเอี ย ดตามบัญ ชี แสดงผลการพิจ ารณาเสนอขอเลื่อ นเงิ น เดือ นขา ราชการ
(เอกสารหมายเลข ๕) เพื่อความถูกตอง เปนธรรม กอนนําเสนอ อกศจ.และกศจ. ตามลําดับ
๔.๑๐ จัดทําระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง ขอความเห็นขอบการเลื่อนเงินเดือน ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒
(๑ ตุลาคม) รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนขาราชการ (เอกสาร
หมายเลข ๕) สงสํานักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.ตามลําดับ
๔.๑๑ เมื่อ กศจ.ใหความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแลว จัดทํารางคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก ครัง้ ที่ ๑ (๑ เมษายน) และ
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ผูมีอํานาจตาม มาตรา ๕๓ แหง พ.ร.บ.
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ (คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช.ที่ ๑๙/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐) เพื่อลงนามคาสั่ง
๔.๑๒ สงคําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ ที่ศึกษาธิการจังหวัดลงนามคําสั่งแลว ใหกลุมบริหารงาน การเงินและ
สินทรัพย บุคลากรภายในกลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
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๕. จัดทําประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ที่มีผลการ
ประเมิน ระดับดีเดน ระดับดีมาก และประกาศใหทราบทั่วกันทาง group line
๖. แจงผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ขอมูลประกอบดวย ทาง group line
๗. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือน (เอกสาร
หมายเลข ๔) ให สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ทราบ
ปญหาอุปสรรค
๑. บุคลากรบางคนจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ไมครอบคลุมภาระงานที่โรงเรียนกําหนดไว ซึ่ง
ประกอบดวย ๑. งานประจํา ๒. งานนโยบาย ๓. งานพื้นที่รับผิดชอบ ๔. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ๕. Best
Practice และยังสงขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใหกลุมบริหารงาน บุคคลลาชากวาปฏิทินที่กําหนดไว ตอง
เรงรัดใหดําเนินการอยูเสมอ
ขอเสนอแนะ
๒. ควรเนนย้ําในที่ประชุมบุคลากรประจําเดือน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรในการจัดทําขอตกลง
ปฏิบัติราชการของบุคลากรใหกําหนดภาระงานครอบคลุม ๕ ประเด็น ประกอบดวย ๑. งานประจํา ๒. งาน
นโยบาย ๓. งานพื้นที่รับผิดชอบ ๔. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ๕. Best Practice ซึ่งบุคลากร สวนใหญให
ความสําคัญนอยในการแจกแจงงานใหครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ
๓. เรงรัด ติดตาม การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ในที่ประชุม รอง
ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม เพื่อใหเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด หากลาชาจะ
สงผลกระทบถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือน ตองเรงรีบและไมครบถวนสมบูรณ

