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รายงานผลการปฏบิตังิานการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
ตําแหน่งครูผูส้อน 

โรงเรียนสายน้าํทพิย ์
 
ความเปน็มา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการแบ่งส่วนราชการสํานักงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาลงวันที่๒๓
พฤศจิกายน๒๕๖๐ข้อ๕ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลไว้ดังต่อไปน้ี “(ง) ศึกษาวิเคราะห์และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"  

จากอํานาจหน้าที่และภารกิจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
ข้างต้นน้ันโรงเรียนสายน้ําทิพย์ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครจะต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา
๓๘กโดยผ่านความเห็นชอบของกศจ. การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมภิบาลซ่ึงการค้าเป็นงานดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ในการดําเนินงานเพื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการตําแหน่งครูผู้สอนสังกัดโรงเรียน
สายนํ้าทิพย์ผู้รับผิดชอบใต้ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว้ดังน้ี 

๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่๓๔/๒๕๖๐ลงวันที่๓เมษายน๒๕๖๐ "ข้อ๔ให้กศจ.มี
อํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังต่อไปน้ี (๑) อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าการศึกษาชาติ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาฯลฯ”  

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗มาตรา๒๓ (๓) และ
มาตรา๔๓ 

“มาตรา๒๓ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพ่ิม) มีอํานาจและหน้าที่ 
(๓) ให้ความเห็นขอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา”  

๓. กฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ
๒การเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการไม่น้อย
กว่าสามคนข้ึนพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความ
เห็นชอบของกศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม)  

ข้อ๓การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณาผล
การปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติและให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามท่ีก.ค.ศ.กําหนด 



ข้อ๖ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่หัวหน้าส่วนราชการ
กําหนด(ลาบ่อยคร้ังคือลาเกิน๘ครั้งมาสายเน่ืองๆคือมาสายเป็น๙ครั้ง)  

ข้อ๖ (๘) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินย่ีสิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวัน
ทําการ 

๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ศธ๐๒๐๖.๕/ ว๒๑ลงวันที่ธันวาคม๒๕๕๒เร่ือง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘ก “ให้นําหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน๑ลการปฏิบัติราชการของให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๓มาใช้โดยอนุโลมประกอบกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. หนังสือสํานักงานก.พ. ที่นร๑๐๑๒/ว๒๐ลงวันที่๓กันยายน๒๕๕๒เรียนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

“ข้อ๑หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญน้ีให้ใช้
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับรอบการประเมินต้ังแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๒ถึง๓๑มีนาคม๒๕๕๓
เป็นต้นไป 

ข้อ๓การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดําเนินการประเมินปีละ๒รอบตามปีงบประมาณรอบท่ี
๑เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่๑ตุลาคมถึง๓๑มีนาคมและรอบท่ี๒เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระหว่างวันที่๑เมษายนถึง๓๐กันยายน 

ข้อ๔การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยผลสัมฤทธ์ิของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๗๐ 

ผลสัมฤทธ์ิของงานให้ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพผลงานความรวดเร็วหรือตรง
ตามเวลาที่กาหนดหรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ก.พ.กําหนดและ
สมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการตามท่ีส่วนราชการกําหนด 

ข้อ๕ในแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่ม
ตามผลคะแนนโดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น๕ระดับคือดีเด่นดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการกําหนดแต่คะแนนตํ่าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ๖๐" 

๖. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนที่สุดที่ศธ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ลงวันที่๑๗มีนาคม
๒๕๕๓เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘ก “ให้สํานักงาน
โรงเรียนดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่องแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้สอนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๓ประกาศณวันที่๑๗มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๓ 



“ข้อ๙การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกําหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับ
การเลื่อนในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณหนังสือสํานักงานก.พ.ด่วนที่สุดที่นร๑๐๑๒.๒/
ว๗ลงวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘”  

๗. หนังสือสํานักงานก.พ.ด่วนที่สุดที่นร๑๐๓๒, ๒/ว๗ลงวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘เร่ืองการปรับเงินเดือน
เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘)  

๘. หนังสือสํานักงานก.พ.ด่วนที่สุดที่นร๑๐๑๒.๒/ว๖ลงวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘เรื่องการปรับเงินเดือน
เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๙. หนังสือสานักงานก.พ. ด่วนที่สุดนร๑๐๑๒.๒/ว๖ลงวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘เร่ืองการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญโดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

“(๑) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่กําหนดแต่ละประเภทตําแหน่งสายงานและระดับ
ตําแหน่ง 

(๒) มิให้นําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้งเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ๖ของฐานในการคํานวณ 
(๔) เฉพาะจํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
๕) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินตํ่ากว่าร้อยละ๖๐) ไม่ได้เลื่อน

เงินเดือน”  
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจําให้การดําเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และก.ค.ศ.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา ที่ได้รับแจ้งแนวทางการ
ดําเนินการรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ. มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินการและปฏิบัติได้ถูกต้อง  
 3.2 เชิงคณุภาพ 
  ร้อยละ 90 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา มีความเช่ือมั่นในการ
ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนและมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาดาเนินการ 

๑ตุลาคม  -๓1  มีนาคม 
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน 

๑. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กสร้างความเข้าใจและวางแผนดําเนินการ 

๒. จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.๑เดือนตุลาคมและเดือนเมษายนแจ้งเวียนปฏิทินการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านความเห็นขอบของกศจ.แล้วให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินรับทราบและ
ร่วมกันกําหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือน
รอบที่๑ (๑ตุลาคม  -๓๑มีนาคม ) และรอบที่๒ (1เมษายน -๓๐กันยายน ) ยึดการงาน๓ลักษณะคือ 

๒.๑.๑งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีหรือกลยุทธ์
จุดเน้นหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๒.๑.๒งานตามคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน 
๒.๑.๓งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๒.๒ส่งประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กให้บุคลากรทาง group line  

๒.๓ส่งไฟล์แบบพิมพ์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการแบบรายงานผลและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
งานและแบบประเมินสมรรถนะแบบสรุปผลการประเมินให้บุคลากรทาง group line  

๒.๔รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มงานที่ลงนามเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความ
ถูกต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานและเร่งรัดกลุ่มงานที่ไม่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามกําหนด 

๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๑เดือนกันยายนและเดือนมีนาคมแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้

บุคลากรในสังกัดเพ่ือเตรียมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ๖เดือนรอบที่๑ (๑ตุลาคม-๓๑มีนาคม ) 
และรอบที่๒ ( ๑เมษายน - ๓๐กันยายน ) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
ตนเองเสนอรองผู้อํานวยการโรงเรียน 

๓.๒จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรตําแหน่งอัตราเงินเดือนฐานการคํานวณของแต่ละกลุ่มเพ่ือส่งมอบ
ข้อมูลให้รองผู้อํานวยการเตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด 



๓.๓ผู้อํานวยการกลุ่มดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุ่มตาม
ปฏิทินที่กําหนดโดยผ่านความเห็นชอบของรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่กํากับดูแลและนําผล
การประเมินไปพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนในกรอบวงเงินร้อยละ๒.๕๕ของอัตราเงินเดือนบุคลากรที่มีตัวอยู่
จริงณวันที่๑กันยายนและวันที่๑ตุลาคมโดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น๕ระดับและ
กําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับดังน้ี 

ระดับดีเด่น  คะแนน  ๙๐ % ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  คะแนน  ๘๐-๘๙ %  
ระดับดี   คะแนน  ๗๐-๗๙ %  
ระดับพอใช้  คะแนน  ๖๐-๖๙ %  
ระดับต้องปรับปรุง คะแนน  ตํ่ากว่า๖๐ (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)  
๓.๔วันที่๓๐กันยายนและ๓๑มีนาคมรองผู้อํานวยการส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและแบบสรุปผลการประเมินของบุคลากรทุก
รายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๔. การเลื่อนเงินเดือน 
๔.๑จัดทํารายงานการนับจํานวนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริงณวันที่๑กันยายนและวันที่๑มีนาคมและ

อัตราเงินเดือนรวม (เอกสารหมายเลข๓-๓) ส่งสพป.กทม.  
๔.๒จัดทําระเบียบวาระการประชุมอกศจ. เร่ืองการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กคร้ังที่๑ (๑เมษายน) และครั้งที่๒ (๑ตุลาคม) พร้อม
รายละเอียดจํานวนข้าราชการอัตราเงินเดือนรวมและจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากสพป.กทม. (เอกสารหมายเลข
๓) ส่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือจัดประชุมอกศจ. และกศจ.ตามลําดับ 

๔.๓การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละคร้ังให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่
ได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกําหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการ
เลื่อนในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณหนังสือสํานักงานก.พ. ด่วนที่สุดที่นร๑๐๑๒.๒/ว๗
ลงวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

(๑) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่กําหนดแต่ละประเภทตําแหน่งสายงานและ
ระดับตําแหน่ง 

(๒) มีให้นําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้งเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ๖ของฐานใน

การคํานวณ 

(๔) เฉพาะจํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
(๕) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินตํ่ากว่าร้อยละ๖๐) ไม่ได้

เลื่อน 
๔.๔จัดทําข้อมูลการลาของข้าราชการข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง๓ปีเพ่ือประกอบการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรซึ่งกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ๖ (๗) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่หัวหน้าส่วนราชการ
กําหนด (ลาบ่อยคร้ังคือลาเกิน๘ครั้งมาสายเน่ืองๆคือมาสายเกิน๙ครั้ง)  



ข้อ๖ (๘) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินย่ีสิบสาม
วันแต่ไม่รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน
หกสิบวันทําการ"  

๔.๕จัดทําข้อมูลบุคลากรเป็นรายกลุ่มประกอบด้วยรายช่ือระดับอัตราเงินเดือนคะแนนประเมิน
ฐานการคํานวณอัตราเงินเดือนรวมกรอบวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบและต้ังสูตรการเลื่อนเงินเดือนแบบ
ร้อยละการปัดเศษสิบบาทโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

๔.๖ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ๒การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นพิจารณาและ
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยความเห็นขอบของกศจ. ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑. ผอ.โรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. รองผอ.โรงเรียน กรรมการ 
๓. ฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๔. ครูผู้รับผิดชอบ เลขานุการ 

๔.๕ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละคูณกับฐานในการคํานวณตามประเภทตําแหน่งและระดับโดยยึดคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ได้จานวนเงินที่ใช้
เลื่อนโดยปัดเศษเป็นสิบบาทรวมเงินที่ใช้เดือนทุกรายภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรร้อยละ๒,๙๙พร้อมทั้งจัด
เรียงลําดับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังน้ี 

๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนและเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและข้อมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยรองผู้อํานวยการโรงเรียน 

๒. ข้อมูลการลาในรอบ๖เดือน 
๓. อัตราเงินเดือนรวมณวันที่๑กันยายนและวันที่๑มีนาคมกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

เลื่อนเงินเดือนร้อยละ๒.๙๙ของข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริงณวันที่๑กันยายนและวันที่๑มีนาคม 
๔. ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง๓ปี 

๔.๖แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
หนังสือสพฐ. ด่วนที่สุดที่ศธ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ลงวันที่๑๗มีนาคม๒๕๕๓เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานลงวันที่๑๗มีนาคม๒๕๕๓เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กองค์ประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองฯประกอบด้วย 

๑. ผอ.โรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. รองผอ.โรงเรียน กรรมการ 
๓. ฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๔. ครูผู้รับผิดชอบ เลขานุการ 



๔.๗ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอมารายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(เอกสารหมายเลข
๕) เพ่ือความถูกต้องเป็นธรรมก่อนนําเสนออกศจ.และกศจ. ตามลําดับ 

๔.๘จัดทําระเบียบวาระการประชุมอกศจ. เร่ืองขอความเห็นขอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กครั้งที่๑ (๑เมษายน) และครั้งที่๒ (๑ตุลาคม) 
รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เอกสารหมายเลข๕) ส่งสํานักงาน
ศึกษาธิการกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดประชุมอกศจ. และกศจ.ตามล่าคับ 

๔.๙เมื่อกศจ.ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแล้วจัดทําร่างคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กคร้ังที่๑ (๑เมษายน) และครั้งที่๒ (๑
ตุลาคม) ส่งสํานักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานครผู้มีอํานาจตามมาตรา๕๓แห่งพ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๗ (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่๑๙/๒๕๖๐ลงวันที่๓เมษายน๒๕๖๐) 
เพ่ือลงนามคําสั่ง 

๔.๑๐ส่งคําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯที่ศึกษาธิการจังหวัดลงนามคําสั่งแล้วให้กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

๕. จัดทําประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่นระดับดีมากและประกาศให้ทราบทั่วกันทาง group line  

๖. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลข้อมูลประกอบด้วยทาง group line  
๗. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนรายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือน (เอกสารหมายเลข๔) 

ให้สพป.กทม. ทราบ 

ปัญหาอุปสรรค 
๑. บุคลากรบางคนจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการไม่ครอบคลุมภาระงานท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ซึ่ง

ประกอบด้วย๑. งานประจํา๒. งานนโยบาย๓. งานพ้ืนที่รับผิดชอบ๔. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย๕. Best Practice 
และยังส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้กลุ่มบริหารงานบุคคลล่าช้ากว่าปฏิทินที่กําหนดไว้ต้องเร่งรัดให้ตําเนินการ
อยู่เสมอ 
ข้อเสนอแนะ 

๒. ควรเน้นยํ้าในที่ประชุมบุคลากรประจําเดือนเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดทําข้อตกลง
ปฏิบัติราชการของบุคลากรให้กําหนดภาระงานครอบคลุม๕ประเด็นประกอบด้วย๑. งานประจํา๒. งานนโยบาย๓. 
งานพ้ืนที่รับผิดชอบ๔. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย๕. Best Practice ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคัญน้อยใน
การแจกแจงงานให้ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ 

๓. เร่งรัดติดตามการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนในที่ประชุมรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้อํานวยการกลุ่มเพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่กําหนดหากล่าช้าจะส่งผลกระทบถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนต้องเร่งรีบและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รบั  

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถนําไปพัฒนามีสมรรถนะ คุณลักษณะและ
ทักษะ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เรียนรู้ มาปรับใช้กับการทํางานอย่างมีคุณภาพมีความสุขส่งผลถึงงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 


