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รายงานผลการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา  ๓๘ ก 

โรงเรียนวัดผลาหาร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ 

ปงบประมาณ ๒๕๖4 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดผลาหาร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑



ก 
 

คํานํา 
 

โรงเรียนวัดผลาหาร ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู ปงบประมาณ ๒๕๖4 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงาน ใหผูมีสวน
เก่ียวของตรวจสอบความโปรงใสและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล หวังเปนอยาง
ยิ่งวา โรงเรียนวัดผลาหาร จะนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินของปตอไป 

 
 

    โรงเรียนวัดผลาหาร  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖4  



ข 
 

สารบัญ 
 
                  หนา  
คํานํา           ก  
สารบัญ            ข 
ความเปนมา           ๑ 
ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ       ๑
วัตถุประสงค          ๒ 
เปาหมาย          ๒ 
ระยะเวลาดําเนินการ         ๔ 
ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน         ๔ 
ปญหาอุปสรรค           ๗ 
ขอเสนอแนะ           ๗
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รายงานผลการปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูสอน 

โรงเรียนวัดผลาหาร 
ปงบประมาณ ๒๕๖4 

ความเปนมา  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอ ๕ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคล ไวดังตอไปนี้ “(ง) ศึกษา วิเคราะห 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา" จากอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกลาวขางตนนั้น โรงเรียน
วัดผลาหาร ภายใตการกํากับดูแล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ จะตอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก โดย
ผานความเห็นชอบ ของ กศจ. การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบ
คุณธรรม และ หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงการคาเปนงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมให
สถานศึกษา ในสังกัดสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัตท่ีิเกี่ยวของ  

ในการดําเนินงานเพ่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน สังกัดโรงเรียน
วัดผลาหาร ผูรับผิดชอบไดศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติท่ี ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน กําหนดไว ดังนี้  

๑. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช.ท่ี ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ "ขอ ๔ 
ให กศจ.มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ (๑) อํานาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษา แหงชาติ กฎหมาย 
วาดวยการศึกษาชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ฯลฯ”  

๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ (๓) 
และมาตรา ๔๓  

“มาตรา ๒๓ ให คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิม) มีอํานาจและ
หนาท่ี (๓) ใหความเห็นขอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา ในหนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา”  

๓. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“ขอ ๒ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชา แตงตั้ง
คณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ข้ึนพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิม)  
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ขอ ๓ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว ในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ และใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  

ขอ ๖ (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีหัวหนาสวนราชการกําหนด 
(ลาบอยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเปน ๙ ครั้ง)  

ขอ ๖ (๘) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกิน ยี่สิบสามวันแตไม
รวมถึงวันลา (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน ไมเกิน 
หกสิบวันทําการ  

๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว ๒๑ ลงวันท่ี ธันวาคม 
๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก “ให
นําหลักเกณฑและวิธีการประเมิน๑ลการปฏิบัติราชการของใหขาราชการพลเรือน สามัญมาตรฐานและแนว
ทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ขาราชการพลเรือนสามัญ 
และ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใชโดยอนุโลม
ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรียน หลักเกณฑและ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราการของขาราชการพลเรือนสามัญ  

“ขอ ๑ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญนี้ ใหใช
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมินตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป  

ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการประเมินปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ รอบท่ี 
๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔  และรอบ 
ท่ี ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันท่ี 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
ตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให
ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ.กําหนด และ สมรรถนะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการตามท่ีสวน
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. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ ลงวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา 
๓๘ ก “ใหสํานักงานโรงเรียนดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูสอน สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๓  

“ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง ใหนาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และวงเงินท่ี
ไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน  
สําหรับการเลื่อน ในแตละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณ หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนท่ีสุดท่ี 
นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘”  

๗. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๓๒, ๒/ว๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
ปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา  ข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ พล
เรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๘. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
ปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา  ข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๙. หนังสือสานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยมีเง่ือนไขดังนี้  

“(๑) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีกําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน และระดับ   
ตําแหนง  
(๒) มิใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือใหทุกคนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละท่ีเทากัน  
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแตละคนในแตละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๖ ของ ฐานในการคํานวณ  
(๔) เฉพาะจํานวนเงินท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท  
๕) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐) ไมไดเลื่อนเงินเดือน”  
 

วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับ การมอบหมาย

งาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม 
๒๔๖๔) และรอบท่ี ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

๒. เพ่ือใหการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ก เปนไปตาม หลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  

 
เปาหมาย  

เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๒  
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๔) จํานวน ๗ ราย 
อยางเปนธรรม 
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ระยะเวลาดําเนินการ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
  
ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน  

๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ บุคลากร
ทางการ ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก สรางความเขาใจ และวางแผน ดําเนินการ  

๒. จัดทาขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
๒.๑ เดือน ตุลาคม และเดือน เมษายน แจงเวียนปฏิทินการจัดทาขอตกลงการปฏิบัติราชการและการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีผานความเห็นขอบของ กศจ.แลว ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรับทราบ
และรวมกันกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ในรอบ 
๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๔) และรอบท่ี ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔) ยึดการงาน ๓ ลักษณะ คือ  

๒.๑.๑ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือ กลยุทธ จุดเนน 
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน  
๒.๑.๒ งานตามคําสั่งมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน  
๒.๑.๓ งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  
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 รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของแตละกลุมงานท่ีลงนามเรียบรอยแลว ตรวจสอบความถูก

ตอง จัดเก็บไวเปนหลักฐาน และเรงรัดกลุมงานท่ีไมสงขอตกลงการปฏิบัติราชการตามกําหนด  
๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๓.๑ เดือน กันยายน และเดือน มีนาคม แจงเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให

บุคลากรในสังกัด เพ่ือเตรียมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
– ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๔) และรอบท่ี ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของตนเอง เสนอรองผูอํานวยการ  

๓.๒ จัดทาฐานขอมูลบุคลากร ตําแหนง อัตราเงินเดือน ฐานการคํานวณ ของแตละกลุม เพ่ือ สงมอบ
ขอมูลใหรองผูอานวยการ เตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด  

๓.๓ ผูอํานวยการกลุม ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุม ตามปฏิทิน
ท่ีกําหนด โดยผานความเห็นชอบของรองผูอานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกํากับดูแล และ นําผล
การประเมินไปพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ในกรอบวงเงินรอยละ ๒.๕๕ ของอัตราเงินเดือน บุคลากรท่ีมี
ตัวอยูจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เปน ๕ ระดับ และกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเดน  คะแนน   ๙๐ % ข้ึนไป ระดับดีมาก  คะแนน   ๘๐-๘๙ %  
ระดับดี   คะแนน   ๗๐-๗๙ %  ระดับพอใช  คะแนน   ๖๐-๖๙ %  
ระดับตองปรับปรุง คะแนน ต่ํากวา ๖๐ (ไมไดเลื่อนเงินเดือน)  
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๓.๔ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  และ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  รองผูอํานวยการสงแบบสรุปผลการ
ประเมิน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการ
ประเมิน ของบุคลากรทุกราย ใหกลุมบริหารงานบุคคล  

๔. การเลื่อนเงินเดือน  
๔.๑ จัดทํารายงานการนับจํานวนขาราชการท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และ วันท่ี ๑ มีนาคม 

และอัตราเงินเดือนรวม (เอกสารหมายเลข ๓-๓) สง สพป.กทม.  
๔.๒ จัดทําระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) และครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม) 
พรอมรายละเอียดจํานวนขาราชการ อัตราเงินเดือนรวม และจํานวนเงินท่ีไดรับ จัดสรรจาก สพป.กทม. 
(เอกสารหมายเลข ๓) สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.ตามลําดับ  

๔.๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ วงเงินท่ี
ไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน 
สําหรับการเลื่อน ในแตละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด 
ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเง่ือนไขดังนี้  
(๑) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีกําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง  
(๒) มีใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือใหทุกคนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละท่ีเทากัน  
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแตละคนในแตละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๖ ของฐานใน การคํานวณ  
(๔) เฉพาะจํานวนเงินท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท  
(๕) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐) ไมไดเลื่อน  

๔.๔ จัดทําขอมูลการลาของขาราชการ ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง ๓ ป เพ่ือ ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ซ่ึง กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ขอ ๖ (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวน ครั้งท่ีหัวหนา
สวนราชการกําหนด (ลาบอยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเกิน ๙ ครั้ง) ขอ ๖ (๘) ในครึ่ง
ปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวันแตไมรวมถึงวันลา (ค) ลาปวยซ่ึง
จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน ไมเกินหกสิบวันทาการ" 

๔.๕ จัดทําขอมูลบุคลากรเปนรายกลุม ประกอบดวย รายชื่อ ระดับ อัตราเงินเดือน คะแนนประเมิน 
ฐานการคํานวณ อัตราเงินเดือนรวม กรอบวงเงินท่ีใชเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบ และ ตั้งสูตรการเลื่อน
เงินเดือนแบบรอยละ การปดเศษสิบบาท โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel  

๔.๖ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ขอ ๒ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา สามคน ข้ึน
พิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน โดย ความเห็นขอบ
ของ กศจ. ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย  

๑. ผอ.โรงเรียน ประธานกรรมการ  
๒. รอง ผอ.โรงเรียน กรรมการ  
๓. ฝายบริหาร กรรมการ  
๔. ครูผูรับผิดชอบ เลขานุการ  
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๔.๗ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเปนรอยละ คูณกับฐานในการคํานวณ ตาม ประเภทตําแหนง และระดับ โดยยึดคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบการพิจารณา เพ่ือใหไดจํานวนเงินท่ี
ใชเลื่อนโดยปดเศษเปนสิบบาท รวมเงินท่ีใชเดือนทุกรายภายใน กรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรร รอยละ ๒,๙๙ 
พรอมท้ังจัดเรียงลําดับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีขอมูล ประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน และเอกสารรายงานผล การปฏิบัติงานของ
บุคลากร และขอมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยรองผูอานวยการโรงเรียน  
๒. ขอมูลการลา ในรอบ ๖ เดือน  
๓. อัตราเงินเดือนรวม ณ วันท่ี ๑ กันยายน และ วันท่ี ๑ มีนาคม กรอบวงเงินท่ี ไดรับการจัดสรร
เลื่อนเงินเดือน รอยละ ๒.๙๙ ของขาราชการท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และ วันท่ี ๑ มีนาคม  
๔. ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง ๓ ป  
๔.๘ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามหนังสือ 

สพฐ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 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 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอมูลการเลื่อนเงินเดือนท่ีคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเสนอมา รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
(เอกสารหมายเลข ๕) เพ่ือความถูกตอง เปนธรรม กอนนําเสนอ อกศจ.และกศจ. ตามลําดับ  

๔.๑๐ จัดทําระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง ขอความเห็นขอบการเลื่อนเงินเดือน ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) และครั้งท่ี ๒  

(๑ ตุลาคม) รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนขาราชการ (เอกสาร
หมายเลข ๕) สงสํานักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.ตามลําดับ 

๔.๑๑ เม่ือ กศจ.ใหความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแลว จัดทํารางคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) และ 
ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม) สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ผูมีอํานาจตาม มาตรา ๕๓ แหง พ.ร.บ.
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ (คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช.ท่ี ๑๙/
๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐) เพ่ือลงนามคาสั่ง  

๔.๑๒ สงคําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ ท่ีศึกษาธิการจังหวัดลงนามคําสั่งแลว ใหกลุมบริหารงาน การเงินและ
สินทรัพย บุคลากรภายในกลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  
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๕. จัดทําประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ท่ีมีผลการ 
ประเมิน ระดับดีเดน ระดับดีมาก และประกาศใหทราบท่ัวกันทาง group line  

๖. แจงผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ขอมูลประกอบดวย ทาง group line  
๗. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือน (เอกสาร 

หมายเลข ๔) ให สพป.ปทุมธาน ี เขต ๑ ทราบ  
 

ปญหาอุปสรรค  
๑. บุคลากรบางคนจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ไมครอบคลุมภาระงานท่ีโรงเรียนกําหนดไว ซ่ึง

ประกอบดวย ๑. งานประจํา ๒. งานนโยบาย ๓. งานพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๔. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ๕. Best 
Practice และยังสงขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใหกลุมบริหารงาน บุคคลลาชากวาปฏิทินท่ีกําหนดไว ตอง
เรงรัดใหดําเนินการอยูเสมอ  

 
ขอเสนอแนะ  

๒. ควรเนนย้ําในท่ีประชุมบุคลากรประจําเดือน เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรในการจัดทําขอตกลง
ปฏิบัติราชการของบุคลากรใหกําหนดภาระงานครอบคลุม ๕ ประเด็น ประกอบดวย ๑. งานประจํา ๒. งาน
นโยบาย ๓. งานพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๔. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ๕. Best Practice ซ่ึงบุคลากร สวนใหญให
ความสําคัญนอยในการแจกแจงงานใหครอบคลุมประเด็นอ่ืน ๆ  

๓. เรงรัด ติดตาม การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ในท่ีประชุม รอง

ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุม เพ่ือใหเปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด หากลาชาจะ

สงผลกระทบถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือน ตองเรงรีบและไมครบถวนสมบูรณ 

 


