
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนเงนิเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ต าแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา 38 ก 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



ค าน า 

 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปีงบประมาณ 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินของปีต่อไป 

 

    โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

                   1 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

เร่ือง           หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

1. ความเป็นมา 
2. ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
4. ข้ันตอนและวิธีด าเนินงาน 
5. ผลการด าเนินงาน 
6. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 
ภาคผนวก 

ประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก (1 เมษายน/1 ตุลาคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน 

รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) / รอบท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
แจ้งนโยบาย สพฐ./สพป. 

จัดท าคู่มือ ปฏิทินการด าเนินงาน
และแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ 

ตุลาคม / เมษายน แจ้งบุคลากรทุกคน จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามปฏิทิน 

ตรวจสอบและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

มีนาคม / กันยายน แจ้งปฏิทินการประเมินฯ
ให้บุคลากรทราบ 

ประเมินผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

สพป.กทม. ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการเล่ือน
เงินเดือนตามแบบท่ี

ก าหนดให้ สพป.กทม. 

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนและกลั่นกรอง

การประเมินผล 

ประชุมคณะกรรมการ    
ท้ัง 2 คณะ 

ส่งร่างค าส่ังเล่ือนเงินเดือนฯ
ให้ กศจ.ลงนามค าส่ังฯ 

โรงเรียนแจ้งประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยความเห็นชอบของ สพป.กทม. 

บุคลากร จัดท าข้อตกลง           
รอง  ผอ. กับ ผอ. 

ครูผู้สอน กับ รอง ผอ. 

กลุ่มฯด าเนินการประเมินผลฯ
บุคลากรทุกคนประเมินตนเอง 

รอง ผอ.ประเมินโดยความ
เห็นชอบของ ผอ. 

ประกาศรายช่ือผู้มี
ผลการประเมิน
ดีเด่น ดีมาก 

แจ้งผลการเล่ือน
เงินเดือนเป็น
รายบุคคล 



รายงานผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์) 
ปีงบประมาณ 2561 

 
ความเป็นมา 
                ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ได้กําหนตอํานาจหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้ “(ง) ศึกษา 
วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา" 
               จากอํานาจหน้าท่ีและภารกิจในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังกล่าวข้างต้นนั้น โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ภายใต้การกํากับดูแล 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีตาม
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก โดยผ่านความเห็นชอบ ของ กศจ. การ
ดําเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม และ หลักธรรมภิบาล ซึ่ง
การค้าเป็นงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษา ในสังกัดสามารถจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏบิัติที่เก่ียวข้อง 

               ในการดําเนินงานเพื่อนเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัด
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ผู้รับผิดชอบใต้ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติท่ี ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กําหนดไว้ดังนี้ 

                ๑. คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ท่ี ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
"ข้อ ๔ () ให้ กศจ.มีอํานาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (๑) อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา แห่งชาติ 
กฎหมายว่าการศึกษาชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ” 

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

               “มาตรา ๒๓ ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่ม) มีอํานาจ
และหน้าท่ี (๓) ให้ความเห็นขอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขต
พื้นท่ีการศึกษา” 

               ๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ “ข้อ ๒ การเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา แต่งต้ัง



คณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ผู้มีอํานาจส่ัง
เล่ือนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเดิม) 

                    ข้อ ๓ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
พิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

                    ข้อ ๖ (๗) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีหัวหน้าส่วน ราชการ
กําหนด (ลาบ่อยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเป็น ๙ ครั้ง) 

                     ข้อ ๖ (๘) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกิน ยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน ไม่
เกินหกสิบวันทําการ 

               ๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว ๒๑ ลงวันท่ี ธันวาคม 
๒๕๕๒ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก “ให้
นําหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน1ลการปฏิบัติราชการของให้ข้าราชการพลเรือน สามัญมาตรฐานและแนว
ทางการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้โดยอนุโลม
ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

               ๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรียน หลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

                    “ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญนี้ 
ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

                     ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดําเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตาม
ปีงบประมาณ รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม และ
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

                     ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหป้ระเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วน 
คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

                             ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือ
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

        พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ.ก าหนด และ 
สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

                     ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนราชการน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดี



มาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ ก าหนด แต่
คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐" 

               ๖. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ ลง
วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตาม
มาตรา ๓๘ ก  “ใหส้ านักงานโรงเรียนด าเนินการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

                    “ข้อ ๙ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วง 
เงินเดือน ส าหรับการเล่ือน ในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการค านวณ หนังสือส านักงาน ก.พ.
ด่วนท่ีสุดท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘” 

๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๓๒, ๒/ว๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับ
เงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ พลเรือน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

               ๗. หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพล
เรือน (ฉบับท่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

               ๘. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

                    “(๑) เล่ือนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่ง สายงาน และ
ระดับต าแหน่ง 

                     (๒) มิให้น าวงเงินมาหารเฉล่ียเพื่อให้ทุกคนได้เล่ือนเงินเดือนในอัตราร้อยละท่ีเท่ากัน 

(๓) การเล่ือนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เล่ือนเงินเดือนไม่เกนิร้อยละ ๖ ของ ฐานในการ
ค านวณ 

(๔) เฉพาะจ านวนเงินท่ีได้รับการเล่ือนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

๕) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ไม่ได้เล่ือน
เงินเดือน” 

 

วัตถุประสงค์ 

                ๑. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ การ
มอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑) และรอบท่ี ๒ ( ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 



               ๒. เพื่อให้การเล่ือนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ กเป็นไปตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  

 

เป้าหมาย 

               เล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๓ 
(๓ เมษายน ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) จ านวน ๔๒ ราย อย่างเป็นธรรม  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

                ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

                ๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก สร้างความเข้าใจ และวางแผน ด าเนินการ 

      ๒. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

                     ๒.๑ เดือน ตุลาคม และเดือน เมษายน แจ้งเวียนปฏิทินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีผ่านความเห็นขอบของ กศจ.แล้ว ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมิน รับทราบและร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) และรอบท่ี ๒ (๒ เมษายน 
- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ยึดการงาน ๓ ลักษณะ คือ 

                           ๒.๑.๑ งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ   
กลยุทธ์ จุดเน้น หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน 

                            ๒.๑.๒ งานตามค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน 

                            ๒.๑.๓ งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

                    ๒.๒ ส่งประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก ให้บุคลากรทาง group line 

                    ๒.๓ ส่งไฟล์แบบพิมพ์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ แบบรายงานผล และแบบประเมินผล 
สัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินสมรรถนะ แบบสรุปผลการประเมิน ให้บุคลากรทาง group line 

                    ๒.๔ รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มงานท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบ
ความถูกต้อง จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเร่งรัดกลุ่มงานท่ีไม่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามก าหนด 

 

          ๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

                    ๓.๑ เดือน กันยายน และเดือน มีนาคม แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ 
ให้บุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลาคม 



๒๕๖๐- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบท่ี ๒ ( ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของตนเอง เสนอรองผู้อ านวยการ 

                    ๓.๒ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ฐานการค านวณ ของแต่ละกลุ่ม เพื่อ
ส่งมอบข้อมูลให้รองผู้อ านวยการ เตรียมการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด 

                   ๓.๓ ผู้อ านวยการกลุ่ม ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุ่ม ตาม
ปฏิทินท่ีก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก ากับดูแล และน า
ผลการประเมินไปพิจารณาเสนอขอเล่ือนเงินเดือน ในกรอบวงเงินรอ้ยละ ๒.๕๕ ของอัตราเงินเดือน บุคลากรท่ี
มีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการ เป็น ๕ ระดับ และก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเด่น   คะแนน   ๙๐ % ขึ้นไป  

ระดับดีมาก   คะแนน   ๘๐-๘๙ %  

ระดับดี   คะแนน  ๗๐-๗๙ % 

ระดับพอใช้  คะแนน   ๖๐-๖๙ % 

ระดับต้องปรับปรุง คะแนน   ต่ ากว่า ๖0 (ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน) 

                    ๓.๔ วันท่ี ๓๐ กันยายน และ ๓๓ มีนาคม รองผู้อ านวยการส่งแบบสรุปผลการประเมิน ผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการประเมิน ของ
บุคลากรทุกราย ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

          ๔. การเล่ือนเงินเดือน 

๔.๑ จัดท ารายงานการนับจ านวนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และ วันท่ี ๑ 
มีนาคม และอัตราเงินเดือนรวม (เอกสารหมายเลข ๓-๓) ส่ง สพป.กทม. 

๔.๒ จัดท าระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง การจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) และครั้งท่ี ๒ (๑ 
ตุลาคม) พร้อมรายละเอียดจ านวนข้าราชการ อัตราเงินเดือนรวม และจ านวนเงินท่ีได้รับ จัดสรรจาก สพป.
กทม. (เอกสารหมายเลข ๓) ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.
ตามล าดับ 

๔.๒ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ 
วงเงินท่ีได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วง 
เงินเดือน ส าหรับการเล่ือน ในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการค านวณ หนังสือส านักงาน ก.พ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) เล่ือนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่ง สาย
งาน และระดับต าแหน่ง 

(๒) มีให้น าวงเงินมาหารเฉล่ียเพื่อให้ทุกคนได้เล่ือนเงินเดือนในอัตราร้อยละท่ีเท่ากัน 

(๓) การเล่ือนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เล่ือนเงินเดือนไม่เกนิร้อยละ ๖ ของ
ฐานใน การค านวณ 



(๔) เฉพาะจ านวนเงินท่ีได้รับการเล่ือนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัด       
เป็นสิบบาท 

(๕) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
ไม่ได้ เล่ือน 

๔.๒ จัดท าข้อมูลการลาของข้าราชการ ข้อมูลการเล่ือนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนบุคลากร ซึ่ง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ ๖ (๗) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวน 
ครั้งท่ีหัวหน้าส่วนราชการก าหนด (ลาบ่อยครั้ง คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเกิน ๙ ครั้ง) 

ข้อ ๖ (๘) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกิน 
ยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลา (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 
รวมกัน ไม่เกินหกสิบวันท าการ" 

๔.๓ จัดท าข้อมูลบุคลากรเป็นรายกลุ่ม ประกอบด้วย รายช่ือ ระดับ อัตราเงินเดือน คะแนน
ประเมิน ฐานการค านวณ อัตราเงินเดือนรวม กรอบวงเงินท่ีใช้เล่ือนเงินเดือนในแต่ละรอบ และ ต้ังสูตรการ
เล่ือนเงินเดือนแบบร้อยละ การปัดเศษสิบบาท โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

๔.๔ ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ ๒ การเล่ือนขั้น 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการไม่น้อยกว่า สาม
คน ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน โดย 
ความเห็นขอบของ กศจ. ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  

๑. ผอ.โรงเรียน   ประธานกรรมการ  

๒. รอง ผอ.โรงเรียน  กรรมการ  

           ๓. ฝ่ายบริหาร   กรรมการ 

๔. ครูผู้รับผิดชอบ  เลขานุการ 

๔.๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเป็นร้อยละ คูณกับฐานในการค านวณ ตาม ประเภทต าแหน่ง และระดับ 
โดยยึดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ประกอบการพิจารณา เพื่อให้
ได้จ านวนเงินท่ีใช้เล่ือนโดยปัดเศษเป็นสิบบาท รวมเงินท่ีใช้เดือนทุกรายภายใน กรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร ร้อย
ละ ๒,๙๙ พร้อมท้ังจัดเรียงล าดับการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนของบุคลากร น าเสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน และเอกสารรายงานผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร และข้อมูลการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนโดยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

๒. ข้อมูลการลา ในรอบ ๖ เดือน 



๓. อัตราเงินเดือนรวม ณ วันท่ี ๑ กันยายน และ วันท่ี ๑ มีนาคม กรอบวงเงินท่ี 
ได้รับการจัดสรรเล่ือนเงินเดือน ร้อยละ ๒.๙๙ ของข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน และ วันท่ี ๑ 
มีนาคม 

๔. ข้อมูลการเล่ือนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี 

๔.๖ แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเล่ือนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ พิจารณาเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก องค์ประกอบ
คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ประกอบด้วย  

๑. ผอ.โรงเรียน   ประธานกรรมการ  

๒. รอง ผอ.โรงเรียน  กรรมการ  

           ๓. ฝ่ายบริหาร   กรรมการ 

๔. ครูผู้รับผิดชอบ  เลขานุการ 

   ๔.๗ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองข้อมูลการเล่ือนเงินเดือนท่ีคณะกรรมการพิจารณา เล่ือนเงินเดือนระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาเสนอมา รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเล่ียน เงินเดือนข้าราชการ 
(เอกสารหมายเลข ๕) เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม ก่อนน าเสนอ อกศจ.และกศจ. ตามล าต้น 

๔.๘ จัดท าระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง ขอความเห็นขอบการเล่ือนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) และครั้งท่ี 
๒ (๑ ตุลาคม) รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาแสนยขยเดียนเงินเดือน ข้าราชการ (เอกสาร
หมายเลข ๕) ส่งส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.ตามล่าคับ 

๔.๙ เมื่อ กศจ.ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแล้ว จัดท าร่างค าส่ังเล่ือน 
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน) 
และครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม) ส่งส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร ผู้มีอ านาจตาม มาตรา ๕๓ แห่ง พ.ร.บ.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ (ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ คสช.ท่ี 
๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐) เพื่อลงนามค าส่ัง 

๔.๑๐ ส่งค าส่ังเล่ือนเงินเดือนฯ ท่ีศึกษาธิการจังหวัดลงนามค าส่ังแล้ว ให้กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ บุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. จัดท าประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ท่ีมีผลการ 
ประเมิน ระดับดีเด่น ระดับดีมาก และประกาศให้ทราบท่ัวกันทาง group line 

๖. แจ้งผลการเล่ือนเงินเดือนรายบุคคล ข้อมูลประกอบด้วย ทาง group line 

๗. รายงานผลการเล่ือนเงินเดือน รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเล่ือนเงินเดือน (เอกสาร 
หมายเลข ๔) ให้ สพป.กทม. ทราบ 



ปัญหาอุปสรรค 

๑. บุคลากรบางคนจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ไม่ครอบคลุมภาระงานท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ซึง่
ประกอบด้วย ๑. งานประจ า ๒. งานนโยบาย ๓. งานพื้นท่ีรับผิดชอบ ๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ๕. Best 
Practice และยังส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ให้กลุ่มบริหารงาน บุคคลล่าช้ากว่าปฏิทินท่ีก าหนดไว้ ต้อง
เร่งรัดให้ตาเนินการอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 

๒. ควรเน้นย้ าในท่ีประชุมบุคลากรประจ าเดือน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดท า 
ข้อตกลงปฏิบัติราชการของบุคลากรให้ก าหนดภาระงานครอบคลุม ๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. งานประจ า 
๒. งานนโยบาย ๓. งานพื้นท่ีรับผิดชอบ ๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ๕. Best Practice ซึ่งบุคลากร ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญน้อยในการแจกแจงงานให้ครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ 

๓. เร่งรัด ติดตาม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๖ เดือน ในท่ีประชุม รอง
ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินท่ีก าหนด หากล่าช้าจะ
ส่งผลกระทบถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือน ต้องเร่งรีบและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


