
 

 

 

 

รายงานผลการปฏบิัติงาน 

การเลื่อนเงนิเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา 38 ก 

 

โรงเรียนไชยบุรีวทิยาคม 

สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษานครพนม 

ปงบประมาณ 256๕ 

(1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานบคุคล 

โรงเรียนไชยบุรีวทิยาคม 

สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษานครพนม 



คํานํา 

                โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครู   

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู ปงบประมาณ 256๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการ

ดําเนินงาน ใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบความโปรงใสและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของกลุม

บริหารงานบุคคล 
 

                หวังเปนอยางยิ่งวา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จะนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินของปตอไป 

 

 

 

     โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

        1 ตุลาคม 256๔ 
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สารบญั 

 

เร่ือง                         หนา 

คํานํา        ก 

สารบัญ            ข 

      1. ความเปนมา        ๑ 

      2. ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ       ๑ 

      3. วัตถุประสงค        ๓ 

      4. ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน         ๔ 

      ๕. ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ          ๗ 
 

ภาคผนวก 

       ประกาศรายช่ือผูมีผลการปฏิบัติงานระดับดีเดนและดีมาก (1 เมษายน/1 ตุลาคม) 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานการเลื่อนเงนิเดือนขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตําแหนง  ครผููสอน 

โรงเรียนไชยบรุีวิทยาคม 

ปงบประมาณ 256๕ 

 

ความเปนมา 

            ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอ ๕ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคล ไวดังตอไปนี้ “(ง) ศึกษา 

วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" 

            จากอํานาจหนาท่ีและภารกิจในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกลาว

ขางตนนั้น โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ภายใตการกํากับดูแล ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครพนม จะตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ การกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตาม

มาตรา ๓๘ ก โดยผานความเห็นชอบ ของ กศจ. การดําเนินการเล่ือนเงินเดือนขาราชการ โดยยึดหลักการ

กระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม และ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมให

สถานศึกษา ในสังกัดสามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

            ในการดําเนินงานเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนง ครูผูสอน สังกัด

โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ผูรับผิดชอบไดศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติท่ี ก.ค.ศ. และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดไวดังนี้ 

            ๑. คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช.ท่ี ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐      

"ขอ ๔ ให กศจ. มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ (๑) อํานาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

กฎหมาย วาการศึกษาชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ กฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ี

การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ” 

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

และมาตรา ๔๓ 

                        “มาตรา ๒๓ ให คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่ม) มีอํานาจ

และหนาท่ี (๓) ใหความเห็นขอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา” 

           ๓. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐          

“ขอ ๒ การเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหผู บังคับบัญชา แตงต้ัง

๑ 



คณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ข้ึนพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ผูมีอํานาจส่ัง

เล่ือนข้ันเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเดิม) 

                  ขอ ๓ การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหพิจารณา

ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว ในกฎหมายวา

ดวยการศึกษาแหงชาติ และใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

                  ขอ ๖ (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีหัวหนาสวนราชการ

กําหนด (ลาบอยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเปน ๙ ครั้ง) 

                  ขอ ๖ (๘) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกิน ยี่สิบสามวัน

แตไมรวมถึงวันลา (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน      

ไมเกินหกสิบวันทําการ  

            ๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว ๒๑ ลงวันท่ี ธันวาคม 

๒๕๕๒ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก    

“ใหนําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของใหขาราชการพลเรือน สามัญมาตรฐานและ  

แนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ขาราชการพลเรอืน

สามัญ และ การเล่ือนเงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใชโดย

อนุโลมประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

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

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

                      “ขอ ๑ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญนี้ 

ใหใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมินต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕6๔ ถึง ๓1 

มีนาคม ๒๕6๕ เปนตนไป  

                       ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการประเมินปละ ๒ รอบ ตาม

ปงบประมาณ รอบท่ี ๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๕ และรอบท่ี ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

                       ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวน 

คะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๐   

                            ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือ

ตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

                            พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ.กําหนด และ

สมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามท่ีสวนราชการกําหนด 

                       ขอ ๕ ในแตละรอบการประเมินใหสวนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ มาจัดกลุมตามผลคะแนน โดยอยางนอยใหแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน ๕ ระดับ คือ ดีเดน   

๒ 



ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการกําหนด แต

คะแนนตํ่าสุดของระดับพอใชตองไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

                ๖. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ ลง

วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนง ครูผูสอน ตาม

มาตรา ๓๘ ก “ใหสํานักงานโรงเรียนดําเนินการพจิารณาเล่ือนเงินเดือน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนง ครูผูสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๕๓” 

                     “ขอ ๙ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแตละครั้ง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

และวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวง

เงินเดือน สําหรับการเล่ือน 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 

การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล

เรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

                8. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 

การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล

เรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                9. หนังสือสานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง    

การเล่ือนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

                       “(๑)  เล่ือนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีกําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน  

                               และระดับตําแหนง 

                         (๒)  มิใหนําวงเงินมาหารเฉล่ียเพื่อใหทุกคนไดเล่ือนเงินเดือนในอัตรารอยละท่ีเทากัน 

                         (๓)  การเล่ือนเงินเดือนแตละคนในแตละครั้ง เล่ือนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๖ ของ ฐานใน 

                               การคํานวณ 

                         (๔)  เฉพาะจํานวนเงินท่ีไดรับการเล่ือนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

                         (๕)  ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินตํ่ากวารอยละ ๖๐) ไมได 

                               เล่ือนเงินเดือน” 

 

วัตถุประสงค 

             ๑. เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมาย

งาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม    

๒๕๖๕) และรอบท่ี ๒ ( ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

๓ 



              ๒. เพื่อใหการเล่ือนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ก เปนไปตาม หลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 

เปาหมาย 

             เล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก จํานวน 

๑๘ ราย อยางเปนธรรม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

             ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

            ๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก สรางความเขาใจและวางแผน ดําเนินการ 

            ๒. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

                     ๒.๑ เดือน ตุลาคม และเดือน เมษายน แจงเวียนปฏิทินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีผานความเห็นขอบของ กศจ.แลว ใหผูประเมินและผูรบัการประเมิน

รับทราบและรวมกันกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบท่ี ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๕) ยึดการงาน ๓ ลักษณะ คือ 

                             ๒.๑.๑ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือ 

กลยุทธ จุดเนน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

                              ๒.๑.๒ งานตามคําส่ังมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน 

                              ๒.๑.๓ งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

                      ๒.๒ สงประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ใหบุคลากรทาง group line 

                      ๒.๓ สงไฟลแบบพิมพขอตกลงการปฏิบัติราชการ แบบรายงานผลและแบบประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินสมรรถนะ แบบสรุปผลการประเมินใหบุคลากรทาง group line 

                      ๒.๔ รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของแตละกลุมงานท่ีลงนามเรียบรอยแลว 

ตรวจสอบความถูกตอง จัดเก็บไวเปนหลักฐาน และเรงรัดกลุมงานท่ีไมสงขอตกลงการปฏิบัติราชการตาม

กําหนด 

              ๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

                       ๓.๑ เดือนกันยายน และเดือนมีนาคม แจงเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ใหบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม   

๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบท่ี ๒ ( ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประเมินพฤติกรรมการปฏบัิติราชการของตนเองเสนอผูอํานวยการ   

๔ 



                       ๓.๒ จัดทําฐานขอมูลบุคลากร ตําแหนง อัตราเงินเดือน ฐานการคํานวณ ของแตละกลุม 

เพื่อสงมอบขอมูลใหผูอํานวยการ เตรียมการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด 

                       ๓.๓ ผูอํานวยการและฝายบริหาร ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

ภายในกลุมตามปฏิทินท่ีกําหนด โดยผานความเห็นชอบของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี

กํากับดูแล และนําผลการประเมินไปพิจารณาเสนอขอเล่ือนเงินเดือน ในกรอบวงเงินรอยละ ๒.๙๘ ของอัตรา

เงินเดือนบุคลากรท่ีมีตัวอยูจริง โดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปน ๕ ระดับ     

และกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี ้

                                ระดับดีเดน          คะแนน ๙๐ % ข้ึนไป 

                                ระดับดีมาก          คะแนน ๘๐-๘๙ % 

                                ระดับดี               คะแนน ๗๐-๗๙ % 

                                ระดับพอใช          คะแนน ๖๐-๖๙ % 

                                ระดับตองปรับปรุง  คะแนน ตํ่ากวา ๖0 (ไมไดเล่ือนเงินเดือน) 

                        ๓.๔ วันท่ี ๓๐ กันยายน และ ๓1 มีนาคม ผูอํานวยการสงแบบสรุปผลการประเมินผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการประเมินของ

บุคลากรทุกรายใหกลุมบริหารงานบุคคล 

              ๔. การเล่ือนเงินเดือน 

                       ๔.๑ จัดทํารายงานการนับจํานวนขาราชการท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และวันท่ี   

๑ มีนาคม และอัตราเงินเดือนรวม สง สพม.นครพนม 

                       ๔.๒ จัดทําระเบียบวาระการประชุม อกศจ.เรื่อง การจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) และครั้งท่ี ๒      

(๑ ตุลาคม) พรอมรายละเอียดจํานวนขาราชการ อัตราเงินเดือนรวมและจํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรรจาก สพม.

นครพนม (เอกสารหมายเลข ๓) สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เพื่อจัดประชุม อกศจ. และ กศจ. 

ตามลําดับ 

                       ๔.3 การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแตละครัง้ ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ 

วงเงินท่ีไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวง

เงินเดือน สําหรับการเล่ือนในแตละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณ หนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

                           (๑) เล่ือนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีกําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน  

                                และระดับตําแหนง 

                           (๒) มีใหนําวงเงินมาหารเฉล่ียเพื่อใหทุกคนไดเล่ือนเงินเดือนในอัตรารอยละท่ีเทากัน 

                           (๓) การเล่ือนเงินเดือนแตละคนในแตละครั้ง เล่ือนเงินเดือนไมเกินรอยละ ๖ ของฐาน 

                                ในการคํานวณ 

                           (๔) เฉพาะจํานวนเงินท่ีไดรับการเล่ือนเงินเดือน ถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

                           (๕) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินตํ่ากวารอยละ ๖๐) ไมได  

                                เล่ือน 

๕ 



                   ๔.4 จัดทําขอมูลการลาของขาราชการ ขอมูลการเล่ือนเงินเดือนยอนหลัง ๓ ป เพื่อ 

ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนบุคลากร ซึ่ง กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ขอ ๖ (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวน 

ครั้งท่ีหัวหนาสวนราชการกําหนด (ลาบอยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเกิน ๙ ครั้ง) 

                              ขอ ๖ (๘) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบ

สามวันแตไมรวมถึงวันลา (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกัน ไมเกินหกสิบวันทําการ" 

                    ๔.5 จัดทําขอมูลบุคลากรเปนรายกลุม ประกอบดวย รายช่ือ ระดับ อัตราเงินเดือน คะแนน

ประเมิน ฐานการคํานวณ อัตราเงินเดือนรวม กรอบวงเงินท่ีใชเล่ือนเงินเดือนในแตละรอบ และต้ังสูตรการ

เล่ือนเงินเดือนแบบรอยละ การปดเศษสิบบาท โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 

                    ๔.6 ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. วา

ดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ “ขอ ๒ การเล่ือนข้ัน

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการไมนอยกวา       

3 คน ข้ึนพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน โดย 

ความเห็นขอบของ กศจ. ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย 

                              ๑. ผอ.โรงเรียน         ประธานกรรมการ 

                              ๒. รอง ผอ.โรงเรียน   กรรมการ 

                              ๓. ฝายบริหาร          กรรมการ 

                              ๔. ครูผูรับผิดชอบ      เลขานุการ 

                     ๔.๕ ประชุมคณะกรรมการพจิารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา คณะกรรมการ

พิจารณาเล่ือนเงินเดือนเปนรอยละ คูณกับฐานในการคํานวณ ตาม ประเภท ตําแหนง และระดับ โดยยึด

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบการพิจารณาเพื่อใหไดจํานวน

เงินท่ีใชเล่ือนโดยปดเศษเปนสิบบาท รวมเงินท่ีใชเดือนทุกรายภายใน กรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรร รอยละ ๒.๙๘ 

พรอมท้ังจัดเรียงลําดับการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนของบุคลากร นําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณา

เล่ือนเงินเดือนระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี ้

                               ๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน และเอกสารรายงานผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร และขอมูลการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนโดยผูอํานวยการโรงเรียน 

                               ๒. ขอมูลการลา ในรอบ ๖ เดือน 

                               ๓. อัตราเงินเดือนรวม ณ วันท่ี ๑ กันยายน และ วันท่ี ๑ มีนาคม กรอบวงเงินท่ี 

ไดรับการจัดสรรเล่ือนเงินเดือน รอยละ ๒.๙๘ ของขาราชการท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และวันท่ี     

๑ มีนาคม 

                               ๔. ขอมูลการเล่ือนเงินเดือนยอนหลัง ๓ ป 

                      ๔.๖ แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตามหนังสือ สพฐ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก และประกาศสํานักงาน

๖ 



คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก องคประกอบ

คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ประกอบดวย 

                              ๑. ผอ.โรงเรียน         ประธานกรรมการ  

                              ๒. รอง ผอ.โรงเรียน    กรรมการ  

                              ๓. ฝายบริหาร         กรรมการ  

                              ๔. ครูผูรับผิดชอบ      เลขานุการ 

                     ๔.๗ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองขอมูลการเล่ือนเงินเดือนท่ีคณะกรรมการพิจารณา เล่ือนเงินเดือนระดับเขต

พื้นท่ีการศึกษาเสนอมา รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเล่ือนเงินเดือนขาราชการ 

(เอกสารหมายเลข ๕) เพื่อความถูกตอง เปนธรรม กอนนําเสนอ อกศจ. และ กศจ. ตามลําดับ 

                     ๔.๘ จัดทําระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) และครั้ง

ท่ี ๒ (๑ ตุลาคม) รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเล่ือนเงินเดือนขาราชการ (เอกสาร

หมายเลข ๕) สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เพือ่จัดประชุม อกศจ. และ กศจ. ตามลําดับ 

                      ๔.๙ เมื่อ กศจ.ใหความเห็นชอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแลว จัดทํารางคําส่ังเล่ือน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) 

และครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม) สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผูมีอํานาจตาม มาตรา ๕๓ แหง พ.ร.บ.

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ (คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความ สงบแหงชาติ คสช.ท่ี 

๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐) เพื่อลงนามคําส่ัง 

                      ๔.๑๐ สงคําส่ังเล่ือนเงินเดือนฯ ท่ีศึกษาธิการจังหวัดลงนามคําส่ังแลว ใหกลุมบริหารงาน 

การเงินและสินทรัพย บุคลากรภายในกลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

              ๕. จัดทําประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ท่ีมีผลการ 

ประเมิน ระดับดีเดน ระดับดีมาก และประกาศใหทราบท่ัวกัน 

              ๖. แจงผลการเล่ือนเงินเดือนรายบุคคล  

              ๗. รายงานผลการเล่ือนเงินเดือน รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเล่ือนเงินเดือน (เอกสาร 

หมายเลข ๔) ให สพม.นครพนม ทราบ 

 

ปญหาอุปสรรค 

              ๑. บุคลากรบางคนจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ไมครอบคลุมภาระงานท่ีโรงเรียนกําหนดไว 

ซึ่งประกอบดวย ๑. งานประจํา ๒. งานนโยบาย ๓. งานพื้นท่ีรับผิดชอบ ๔. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ๕. 

Best Practice และยังสงขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใหกลุมบริหารงานบุคคลลาชากวาปฏิทินท่ีกําหนดไว 

ตองเรงรัดใหดําเนินการอยูเสมอ 

 

 

 

 

๗ 



ขอเสนอแนะ 

           ๒. ควรเนนย้ําในท่ีประชุมบุคลากรประจําเดือน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรในการจัดทํา

ขอตกลงปฏิบัติราชการของบุคลากรใหกําหนดภาระงานครอบคลุม ๕ ประเด็น ประกอบดวย (๑) งานประจํา   

(๒) งานนโยบาย (๓) งานพื้นท่ีรับผิดชอบ (๔) งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย (๕) Best Practice ซึ่งบุคลากร 

สวนใหญใหความสําคัญนอยในการแจกแจงงานใหครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ 

           ๓. เรงรัด ติดตาม การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ในท่ีประชุม รอง

ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุม เพื่อใหเปนไปตามปฏิทินท่ีกําหนด หากลาชาจะ

สงผลกระทบถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือน ตองเรงรีบและไมครบถวนสมบูรณ 

๘ 


