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ความเป็นมา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ๕ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ “(ง) ศึกษาวิเคราะห์และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" จากอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ข้างต้นนั้นโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชา
นุเคราะห์ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี จะต้องด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการก าหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ก โดยผ่านความเห็นชอบของกศจ. การด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมภิบาลซึ่งการค้าเป็นงานดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการต าแหน่งครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนหนองหัวคู
ปวงประชานุเคราะห์ ผู้รับผิดชอบใต้ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว้ดังนี้ 
๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่๓๔/๒๕๖๐ลงวันที่๓เมษายน๒๕๖๐ "ข้อ๔ ให้กศจ.มี อ านาจหน้าที่
ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ (๑) อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาฯลฯ” 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗มาตรา๒๓ (๓) และมาตรา๔๓ “มาตรา
๒๓ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ การศึกษาเพ่ิม) มีอ านาจและหน้าที ่(๓) ให้ความเห็นขอบ
เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาใน หน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
๓. กฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ ๒การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อย กว่าสามคนขั้น
พิจารณาและเสนอความเห็นเพ  ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความ เห็นชอบของกศจ. 
(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม) ข้อ๓การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
พิจารณาผล การปฏิบัติงานท  ่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วย การศึกษาแห่งชาติและให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนด ข้อ๖ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 
ก าหนด(ลาบ่อยครั้งคือลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนืองๆคือมาสายเป็น ๙ ครั้ง) ข้อ๖ (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่ รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่า
คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 



๔. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ศธ๐๒๐๖.๕/ ว๒๑ลงวันที่ธันวาคม๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก “ให้น าหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน
๑ลการปฏิบัติราชการของให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๓มาใช้โดยอนุโลมประกอบกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่นร๑๐๑๒/ว๒๐ลงวันที่ ๓กันยายน๒๕๕๒เรียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราการของข้าราชการพลเรือนสามัญ “ข้อ๑หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญนัน้ให้ใช้ ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับรอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม๒๕๕๒ถึง๓๑
มีนาคม๒๕๕๓ เป็นต้นไป ข้อ๓การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการประเมินปีละ๒รอบตามปีงบประมาณ
รอบท่ี ๑เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคมถึง ๓๑ มีนาคมและรอบที ่๒ เป็นการประเมินผล
การ ปฏิบัติราชการระหว่างวันที ่๑ เมษายนถึง ๓๐ กันยายน ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่าง
น้อยสององค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยผลสัมฤทธิ์ ของงาน
จะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ๗๐ ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพผลงานความ
รวดเร็วหรือตรง ตามเวลาที่ก าหนดหรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการใหป้ระเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.ก าหนดและ สมรรถนะที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่ส่วน
ราชการ ก าหนด ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนราชการน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัด
กลุ่ม ตามผลคะแนนโดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น๕ระดับคือดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
ช่วง คะแนนประเมินของแต่ละระดับให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการก าหนดแต่คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ า
กว่าร้อยละ๖๐" 
๖. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนที่สุดที่ศธ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ลงวันที๑่๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘ก “ให้ส านักงาน โรงเรียน
ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนว ปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง ครูผู้สอนส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๓ประกาศณวันที่๑๗มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๓ “ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้น าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงิน ที่ได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานใน
การค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับ การเลื่อนในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการค านวณหนังสือ
ส านักงานก.พ.ด่วนที่สุดท  ่ีนร๑๐๑๒.๒/ ว๗ ลงวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘” 
๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุดที่ นร๑๐๓๒, ๒/ว๗ลงวันท  ่ี๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘เรื่องการปรับเงินเดือน เข้าสู่บัญชี
เงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๘. หนังสือส านักงานก.พ.ด่วนที่สุดที่นร๑๐๑๒.๒/ว๖ลงวันที๒่๕พฤษภาคม๒๕๕๘เรื่องการปรับเงินเดือน เข้าสู่บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙. หนังสือสานักงานก.พ. ด่วนที่สุดนร๑๐๑๒.๒/ว๖ลงวันท  ่ี๒๕พฤษภาคม๒๕๕๘เรื่องการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพล
เรือนสามัญโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
“(๑) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่งสายงานและระดับต าแหน่ง 
(๒) มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละเท่ากัน 
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้งเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ๖ของฐานในการค านวณ 



(๔) เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
(๕) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ๖๐) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน” 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
บุคลากรทางการและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็น ธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ 
2.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าให้การ
ด าเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก.ค.ศ.ก าหนด 
 
เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่ได้รับแจ้งแนวทางการ 
ด าเนินการรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ. มี ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินการและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
3.2 เชิงคุณภาพ  ุ ร้อยละ 90 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความเชื่อมั่นในการด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือนและมีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ใน การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระยะเวลาดาเนินการ 
๑ ตุลาคม -๓๑ มีนาคม 
 
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน 
๑. ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ต าแหน่ง
ครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กสร้างความเข้าใจและวางแผนด าเนินการ 
๒. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒.๑ เดือนตุลาคมและเดือนเมษายนแจ้งเวียนปฏิทินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ผ่านความเห็นขอบของกศจ.แล้วให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินรับทราบและ ร่วมกันก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือน รอบท่ี๑ (๑ตุลาคม -
๓๑ มีนาคม ) และรอบที่๒ (1เมษายน -๓๐กันยายน ) ยึดการงาน ๓ ลักษณะคือ 

๒.๑.๑งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือกลยุทธ์ จุดเน้นหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๒.๑.๒งานตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน 
๒.๑.๓งานท  ี่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๒.๒ ส่งประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กให้บุคลากรทาง group line 
๒.๓ ส่งไฟล์แบบพิมพ์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการแบบรายงานผลและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบ
ประเมินสมรรถนะแบบสรุปผลการประเมินให้บุคลากร ทาง group line  



๒.๔ รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มงานที่ลงนามเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความ ถูกต้อง
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานและเร่งรัดกลุ่มงานที่ไม่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามก าหนด 
 

๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๑ เดือนกันยายนและเดือนมีนาคมแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ บุคลากรในสังกัด

เพ่ือเตรียมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี๑ (๑ตุลาคม-๓๑มีนาคม ) และรอบที่๒   
( ๑เมษายน - ๓๐กันยายน ) ประเมินผลสัมฤทธ  ิ์ของงานประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ ตนเองเสนอรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๓.๒ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรต าแหน่งอัตราเงินเดือนฐานการค านวณของแต่ละกลุ่มเพ่ือส่งมอบ ข้อมูลให้รอง
ผู้อ านวยการเตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด 

๓.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุ่มตาม ปฏิทินที่ก าหนด
โดยผ่านความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ก ากับดูแลและน าผล การประเมินไป
พิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนในกรอบวงเงินร้อยละ ๒.๕๕ ของอัตราเงินเดือนบุคลากรที่มีตัวอยู่ จริง ณ วันที่ ๑
กันยายนและวันที ่๑ ตุลาคมโดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น๕ระดับและ ก าหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับดังนี้ 

 
ระดับดีเด่น  
ระดับดีมาก  
ระดับด ี 
ระดับพอใช้  
ระดับต้องปรับปรุง  

คะแนน  
คะแนน  
คะแนน  
คะแนน  
คะแนน  

๙๐ % ขึ้นไป 
๘๐-๘๙ % 
๗๐-๗๙ % 
๖๐-๖๙ % 
ต่ํากว่า๖๐ (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 
๓.๔ วันที่๓๐กันยายนและ๓๑มีนาคมรองผู้อ านวยการส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการ ประเมินผลสัมฤทธ  ิ์

ของงานผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและแบบสรุปผลการประเมินของบุคลากรทุก รายให้กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
๔. การเลื่อนเงินเดือน 

๔.๑ จัดท ารายงานการนับจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงณวันที่ ๑ กันยายนและวันที่ ๑ มีนาคมและอัตรา
เงินเดือนรวม (เอกสารหมายเลข๓-๓) ส่งสพม.อุดร 

๔.๒ จัดท าระเบียบวาระการประชุมอกศจ. เรื่องการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที ่๑ (๑เมษายน) และครั้งที๒่ (๑ตุลาคม) พร้อม รายละเอียด
จ านวนข้าราชการอัตราเงินเดือนรวมและจ านวนเงินที่ํได้รับจัดสรรจากสพม.อุดร (เอกสารหมายเลข ๓) ส่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเพ่ือจัดประชุมอกศจ. และกศจ.ตามล าดับ 

๔.๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงินที่ได้รับการ
จัดสรรมาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการ เลื่อนในแต่
ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการค านวณหนังสือส านักงานก.พ. ด่วนที่สุดที่นร๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันที่๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 



(๑) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่งสายงานและ ระดับต าแหน่ง 
(๒) มีให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
(๓) การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้งเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ๖ของฐานใน การค านวณ 
(๔) เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
(๕) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ํากว่าร้อยละ๖๐) ไม่ได้เลื่อน 
 
๔.๔ จัดท าข้อมูลการลาของข้าราชการข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปีเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนบุคลากรซึงกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ 
“ข้อ๖ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ ก าหนด (ลาบ่อยครั้งคือ
ลาเกิน ๘ ครั้งมาสายเนื่อง ๆ คือมาสายเกิน ๙ ครั้ง) ข้อ๖ (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมี
วันลาไม่เกินยี่สิบสาม วันแต่ไม่รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกิน หกสิบวันท าการ" 

๔.๕ จัดท าข้อมูลบุคลากรเป็นรายกลุ่มประกอบด้วยรายชื่อระดับอัตราเงินเดือนคะแนนประเมินฐานการ
ค านวณอัตราเงินเดือนรวมกรอบวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบและตั้งสูตรการเลื่อนเงินเดือนแบบ ร้อยละการ
ปัดเศษสิบบาทโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

๔.๖ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ๒การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขั้นพิจารณาและ เสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้น 

เงินเดือนโดยความเห็นขอบของกศจ. ซึ่ง คณะกรรมการประกอบด้วย 
 

๑. ผอ.โรงเรียน  
๒. รองผอ.โรงเรียน  
๓. ฝ่ายบริหาร  
๔. ครูผู้รับผิดชอบ  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
๔.๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนเป็นร้อยละคูณกับฐานในการค านวณตามประเภทต าแหน่งและระดับโดยยึดคะแนน ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ได้จ านวนเงินที่ใช้เลื่อนโดยปัดเศษเป็นสิบบาท
รวมเงินที่ใช้เดือนทุกรายภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรร้อยละ ๒.๙๙ พร้อมทั้งจัด เรียงล าดับการเสนอขอเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากรน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนและเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ข้อมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

๒. ข้อมูลการลาในรอบ๖เดือน 
๓. อัตราเงินเดือนรวม ณวันที่๑ กันยายนและวันที่ ๑มีนาคมกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือนร้อย

ละ๒.๙๙ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายนและวันที่๑มีนาคม 



๔. ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ปี 
 
๔.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหนังสือสพฐ. 

ด่วนที่สุดที่ ศธ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ลงวันที่๑๗มีนาคม๒๕๕๓เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กและประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๓เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาต าแหน่งครูผู้สอนตาม
มาตรา ๓๘ก องค์ประกอบ 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯประกอบด้วย 

๑. ผอ.โรงเรียน  
๒. รองผอ.โรงเรียน  
๓. ฝ่ายบริหาร  
๔. ครูผู้รับผิดชอบ  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 

๔.๗ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอมา
รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ(เอกสารหมายเลข ๕) เพ่ือความถูกต้อง
เป็นธรรมก่อนน าเสนออกศจ.และกศจ. ตามล าดับ 

๔.๘ จัดท าระเบียบวาระการประชุมอกศจ. เรื่องขอความเห็นขอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กครั้งที่๑ (๑เมษายน) และครั้งที่๒ (๑ ตุลาคม) รายละเอียดตาม
บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เอกสารหมายเลข๕) ส่งส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธษนี เพ่ือจัดประชุมอกศจ. และกศจ.ตามล่าคับ  

๔.๙เมื่อกศจ.ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแล้วจัดท าร่างค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘กครั้งที่๑ (๑เมษายน) และครั้งที่๒ (๑ ตุลาคม) ส่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ผู้มีอ านาจตามมาตรา๕๓แห่งพ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๗ 
(ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่๑๙/๒๕๖๐ลงวันที่๓เมษายน๒๕๖๐) เพ่ือลงนามค าสั่ง ๔.๑๐ ส่ง
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนฯที่ศึกษาธิการจังหวัดลงนามค าสั่งแล้วให้กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์บุคลากรภายในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๕. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนที่มีผลการประเมิน ระดับดีเด่นระดับ
ดีมากและประกาศให้ทราบทั่วกันทาง group line 
๖. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลข้อมูลประกอบด้วยทาง group line 
๗. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนรายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือน (เอกสารหมายเลข๔) ให้สพม.
อุดรธาน ีทราบ 

 



ปัญหาอุปสรรค 
๑. บุคลากรบางคนจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการไม่ครอบคลุมภาระงานที่โรงเรียนก าหนดไว้ซึ่ง ประกอบด้วย 

๑. งานประจ า 

๒. งานนโยบาย 

๓. งานพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๔. งานอ่ืนๆท  ่ีได้รับมอบหมาย 

๕. Best Practice และยังส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้กลุ่มบริหารงานบุคคลล่าช้ากว่าปฏิทินที่ก าหนดไว้
ต้องเร่งรัดให้ต าเนินการ อยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรเน้นในที่ประชุมบุคลากรประจ าเดือนเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดท าข้อตกลง ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรให้ก าหนดภาระงานครอบคลุม ๕ ประเด็นประกอบด้วย 

๑. งานประจ า 
๒. เร่งรัดติดตามการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนในที่ประชุมรองผู้อ านวยการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดหากล่าช้าจะส่งผลกระทบถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ๖เดือนต้องเร่งรีบและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถน าไปพัฒนามีสมรรถนะ คุณลักษณะและ ทักษะ มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้เรียนรู้มาปรับใช้กับการท างานอย่างมีคุณภาพมีความสุขส่งผลถึงงานพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 


