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คำนำ 

 
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ  ความ
โปร่งใสและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์   
จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินของปีต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ .ศ. 2561 

โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือน เป็นระบบร้อยละ ตามแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ประกอบกับ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
255๓) ไม่สอดคล้องกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ที่
ประกาศใช้ใหม่ สพฐ.จึงประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด สพฐ. พ.ศ.2562 เพ่ือ สพท.ถือปฏิบัติตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที ่1 (1 เมษายน 256๔) เป็นต้นไป 

 
2. ระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติ 

ระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพ่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ 
ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้ ดังนี้ 

๑) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖๐ "ข้อให้ กศจ.มี 
อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ (๑) อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าการศึกษาชาติ  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ฯลฯ” 

๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๒๓ (๓) และ 
มาตรา 4๓“มาตรา ๒3 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิม) มีอำนาจและหน้าที่ 

(๓) ให้ความเห็นขอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาใน 
หน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 

๓) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ 
๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อย  
กว่าสามคนขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่ งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความ 
เห็นชอบของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ข้อ 3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติและให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามที่ก.ค.ศ.กำหนด ข้อ 6 (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้ง
ที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด (ลาบ่อยครั้ง คือ ลาเกินครั้ง มาสายเนื่องๆ คือ มาสายเป็นครั้ง)ข้อ ๖ (๔) ในครึ่งปีที่แล้ว
มาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลา  (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษา
ตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวัน ทำการ 



                                     

๔) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที ่27 กันยายน 2561 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 

5) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย 

8) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

10) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง  พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 

 
3. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู บุคลากรทางการและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็น 
ธรรม สามารถตรวจสอบได ้

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู  บุคลกรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้างประจำให้การดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ ก.ค.ศ. กำหนด 
 
4. เป้าหมาย 

4.๑ เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่ได้รับแจ้งแนวทางการ 
ดำเนินการรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ  ก.ค.ศ. มี ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการดำเนินการและปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๔.๒ เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ ๙๐ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ มีความเชื่อมั่นในการดำเนินการเลื่อน
เงินเดือนและมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ใน การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
- ครั้งที ่1 (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม) 
- ครั้งที ่2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
 
 
 
 



                                     

6. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 
๑) ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  

ตำแหน่ง ครูผู้สอน สร้างความเข้าใจและวางแผนดำเนินการ 
๒) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.๑ เดือนตุลาคมและเดือนเมษายนแจ้งเวียนปฏิทินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ แล้วให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินรับทราบและ ร่วมกันกำหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน รอบที่๑ (๑ ตุลาคม – 31 
มีนาคม ) และรอบที ่๒ (๑ เมษายน -3o กันยายน ) ยึดงานใน 3 ลักษณะ คือ 

๒.๑.1 งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือกลยุทธ์จุดเน้นหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๒.๑.๒ งานตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน 
๒.๑.๓ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๒.๒ ส่งประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการตำแหน่ง ครูผู้สอน ให้บุคลากรรับทราบทาง group line 

๒.๓ ส่งแบบพิมพ์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ แบบรายงานผล แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมิน
สมรรถนะ และแบบสรุปผลการประเมิน ให้บุคลากรทาง group line 

๒.๔ รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคล/กลุ่มงาน ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความ 
ถูกต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานและเร่งรัดกลุ่มงานท่ีไม่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามกำหนด 

๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.1 เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรในสังกัด

ทราบ เพ่ือเตรียมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน รอบที่ ๑(1 ตุลาคม - ๓1 มีนาคม ) และรอบที่ 
๒ ( 1 เมษายน - ๓0 กันยายน) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนเองเสนอรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๓.๒ จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนฐานการคำนวณ ของแต่ละกลุ่มเพ่ือส่งมอบข้อมูลให้
รองผู้อำนวยการ เตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด 

๓.๓ หัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุ่มตามปฏิทินที่กำหนด
โดยผ่านความเห็นชอบของรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่กำกับดูแลและนำผลการประเมินไป
พิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนในกรอบวงเงินตามที่ สพม.พัทลุง กำหนด ของอัตราเงินเดือนบุคลากรที่มีตัวอยู่ จริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือวันที ่1 กันยายน โดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น ๕ ระดับ และ
กำหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเด่น   คะแนน   ๙๐ ขึ้นไป 
ระดับดีมาก   คะแนน   ๘๐-๘๙.99 
ระดับด ี   คะแนน   ๗๐-๗9.99 
ระดับพอใช้   คะแนน   ๖๐-๖๙.99 
ระดับต้องปรับปรุง  คะแนน   59.99 ลงมา (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
๓.๔ วันที่ ๓0 กันยายน และ ๓1 มีนาคม รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ส่งแบบสรุปผลการ

ประเมินผลการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการประเมิน
ของบุคลากรทุกรายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 



                                     

๔. การเลื่อนเงินเดือน 
๔.1 การนับจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ  เพ่ือคำนวณวงเงิน 3 % ที่ใช้ในการ

เลื่อนเงินเดือน ให้นับจากจำนวนข้าราชการที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี 
๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษา 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 
คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ  3 คน ให้ผู้อำนวยการศึกษาทำหนังสือขอ
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจำนวน 
และให้คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล และการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย 

๔.๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานและวงเงินที่  
ได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกำหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการ
เลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการคำนวณ ที ่ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อน
ได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 

(๒) มิให้นำวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้งเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ 
(๔) เฉพาะจำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

4.4 ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(1) สถานศึกษา นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ระดับสถานศึกษา 
(2) สถานศึกษา จัดทำบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการแยกแต่ละกลุ่ม 

พร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

(3) สพท. ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพท.
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือนำเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(4) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของ กศจ. 

(5) ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน จัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคลการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน  ให้
ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคำนวณ จำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่
พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

(6) การไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจง
เหตุผลให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ และให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นโดยละเอียด
เพ่ือป้องกันการร้องทุกข์ในภายหลัง 

(7) การเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เมื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินจัดเก็บ
สรุปผลการประเมินของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความ
เหมาะสม อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

 
 



                                     

(8) การดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ปฏิทินและใช้แบบบัญชีรายละเอียดตามท่ี สพฐ. กำหนด 

 
5. ปัญหาอุปสรรค 
 ๑) บุคลากรบางคนจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการไม่ครอบคลุมภาระงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
 2) การส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้กลุ่มบริหารงาน
บุคคลล่าช้ากว่าปฏิทินที่กำหนดไว้ จึงต้องเร่งรัดให้ดำเนินการ เพ่ืองานจะได้เสร็จทันกำหนด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

1) ควรเน้นย้ำในที่ประชุมบุคลากรประจำเดือนเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดทำข้อตกลง ปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรให้กำหนดภาระงานครอบคลุม ๕ ประเด็นประกอบด้วย 
- งานประจำ 
- งานนโยบาย 
- งานที่รับผิดชอบ 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
- Best Practice 
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญน้อยในการแจกแจงงานให้ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ 

2) เร่งรัดติดตามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน และเอกสารประกอบการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำไปพัฒนามีสมรรถนะ คุณลักษณะและ ทักษะ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้เรียนรู้ มาปรับใช้กับการทำงานอย่างมีคุณภาพ  มีความสุขส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 


