
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เอกสารลําดับที่   5 /2563 

 

 



 

คํานํา 

 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

เลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา   

38 ค.(2)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานใหผูมีสวนเก่ียวของ

ตรวจสอบความโปรงใส และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

 หวังเปนอยางยิ่งวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จะนําไปใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานของปตอไป 

 

                              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

                           15    มิถุนายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

 

เรื่อง                  หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

1. ความเปนมา   วัตถุประสงค ขอบเขต ระยะเวลาดําเนินการ    1 

2. ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ       2-5 
3. วิธีดําเนินงาน            6-11 
5. ผลการดําเนินงาน                                                                                         12-13 
6. ปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะ        13 
 

ภาคผนวก 

ประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติงานระดับดีเดนและดีมาก (1 เมษายน และ1 ตุลาคม)              14-19 

ประกาศรอยละการเลื่อนเงินเดือนฯ (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม)     20-23 

นําสงรายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให สพฐ. (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม)   24-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ความเปนมา 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบงสวนราชการสํานักงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 “ ขอ 7 สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้   ฯลฯ  ( 5) กลุมบริหารงานบุคคลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  ฯลฯ  (จ) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับ

บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวตั”ิ 

        จากอํานาจหนาที่และภารกิจในการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวขางตน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดแจงประกาศหลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยผานความเห็นชอบ

ของ กศจ. ใหขาราชการในสังกัดรับทราบในแตละรอบการเลื่อนเงินเดือน เพื่อใหการดําเนินงานเลื่อนเงนิเดือน

มีความถูกตองเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกําหนด โดยยึดหลัก หลักธรรมภิบาล  การกระจายอํานาจ  และการมีสวนรวมจากทุกฝาย  ซึ่งการ

ดําเนินงานดังกลาวมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  จึงไดจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม

มาตรา 38 ค.(2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประจําป 

                2. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานเลื่อนเงนิเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประจําป ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา 

ขอบเขต 

 รายงานผลการเลื่อนเงนิเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562 และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  จํานวน  42 ราย  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 



 

ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวของ 

 

 การปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกหนวยงานนั้น  ผูปฏิบัติงานจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการ

ปฏิบัติงาน  ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความชัดเจน รอบรู  และปองกันการปฏิบัติงาน

มิใหเกิดความผิดพลาด เสียหายตอราชการตลอดจนการใหคําแนะนําปรึกษาใหแกผูที่เก่ียวของหรือผูมีสวนได

สวนเสีย ในการปฏิบัติงานดังกลาว  มีระเบียบ กฎหมายและความรูทางวิชาการหรอืแนวคิดที่เก่ียวของ ดังนี้ 

               1. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

 “ขอ 8 (1) ให กศจ.มีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ (1) อํานาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ  กฎหมายวาการศึกษาชาติ  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ” 

   2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

มาตรา 23 (3) และมาตรา 53    

  “มาตรา 23  ให คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม)                

มีอํานาจและหนาที่   (3) ใหความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา” 

  3. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงนิเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561      
                   “ขอ 4 การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคบับัญชา
แตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ทําหนาที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอ
ผูบังคบับัญชาตามลาดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ 
กศจ.  

          การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.ค.ศ.นี้ และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามมาตรา ๗๒ มาประกอบการพิจารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกินวงเงนิ
ที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงนิเดือน 
      การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหพิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอ
ผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิรวมทั้งให
พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับขอมูล
การลา พฤติกรรมการมาทางาน และขอควรพิจารณาอ่ืนของผูนั้น  
 
 
 



3 
                      ขอ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติใหเลื่อน 
ปละสองครั้ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยให
เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน 

                            (๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนเงนิเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยให
เลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป 
                     ขอ ๗ การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนในแตละครั้ง 
ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนทีไ่ดรับแตงตั้งในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
ที่ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงนิเดือนใหคํานวณ
จากฐานในการคาํนวณของอันดับเงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยู       
   ขอ ๘ ให ก.ค.ศ. กําหนดคากลาง ฐานในการคํานวณ และชวงเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.        
นี้แลวใหสํานักงาน ก.ค.ศ. แจงสวนราชการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเปนการลวงหนา 
                     ขอ ๙ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงผลการเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคลการแจงผลการเลื่อน
เงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลือ่นฐานในการคํานวณ จานวนเงนิท่ีไดรับ
การเลื่อน และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงนิเดือนนั้น 
                      ในกรณีที่ไมสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหแจง 
ใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมสั่งเลื่อนเงินเดือน 
                       ขอ ๑๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
                               (๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใชหรือ
รอยละหกสิบ 
                               (๒) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไม
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดท่ีทาใหเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ฯลฯ 
                               (๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหนาสวน
ราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  
                               (๙) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไม
รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลา ดังตอไปนี ้ฯลฯ 
                                   การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย ที่
ไมใชวันลาปวยตาม (๙) (ง) ใหนับเฉพาะวันทาการ” 
                    4. หนังสือสํานักงาน สพฐ.ที่ ศธ 040069/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
การกําหนดจํานวนครั้งของการลาและมาสาย   
                            “1. เกณฑที่ถือวาลาบอยครั้ง  
                                (ข) ลาเกิน 8 ครั้ง สําหรับขาราชการ/ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
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                                 สาํหรับขาราชการ/ลูกจางประจําที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตถาวันลารวมกัน   
ทุกครั้งไมเกิน 15 วันทําการและมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงนิเดือน/คาจาง
อาจพิจารณาผอนผันใหเลื่อนเงินเดือน/คาจางได 
                             2.เกณฑที่ถือวามาทํางานสายเนือง ๆ (ข) มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง สําหรับ
ขาราชการ/ลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน”   
                5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2)       

“1. ใหนําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญมาตรฐานและแนว

ทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

และการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใชโดยอนุโลม

ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550” 

            6. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552  เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราการของขาราชการพลเรือนสามัญ  

   “ขอ 1 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญนี้ 

ใหใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 

มีนาคม 2553 เปนตนไป 

     ขอ 3  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการประเมินปละ 2 รอบ                         

ตามปงบประมาณ  รอบที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม  

และรอบที่ 2 เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

  ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวน

คะแนนไมนอยกวารอยละ 70   

           ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว  

หรือตรงตามเวลาที่กําหนด  หรือความประหยัด  หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

              พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ.กําหนด และ

สมรรถนะที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการตามที่สวนราชการกําหนด 

                     ขอ 5 ในแตละรอบการประเมินใหสวนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  มาจัดกลุมตามผลคะแนน  โดยอยางนอยใหแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ  คือ  

ดีเดน  ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง  ชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการ   

กําหนด  แตคะแนนต่ําสุดของระดับพอใชตองไมต่ํากวารอยละ 60” 
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                6. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696          

ลงวันที่  17 มีนาคม 2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครแูละบุคลากรทางการ ตําแหนงบุคลากร      

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) “ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 

            “ขอ 9 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง  ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และวงเงินที่ไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคาํนวณและชวง

เงินเดือน สําหรับการเลื่อน     ในแตละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณ หนังสือสํานักงาน 

ก.พ.ดวนที่สุดที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558” 

      7. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 

การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ    

พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) 

      8. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

   “(1) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ที่กําหนดแตละประเภทตําแหนง          

สายงาน  และระดับตําแหนง 

    (2) มิใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อใหทุกคนไดเลื่อนเงนิเดือนในอัตรารอยละที่เทากัน 

   (3) การเลื่อนเงนิเดือนแตละคนในแตละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ 6 ของ

ฐานในการคํานวณ 

   (4) เฉพาะจํานวนเงนิท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

   (5) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ 60) 

ไมไดเลื่อนเงินเดือน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กศจ.ใหความเห็นชอบ 

สรุปผลการประเมิน

เสนอผูบังคับบญัชา

วิธีดําเนินการ 
 

 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

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

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                                                     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                               
 
 
 
 
 

มีนาคม /กันยายน แจงปฏิทินการประเมินฯ 

ใหผูอํานวยการกลุม และบุคลากรทราบ 

กลุมฯ ดําเนินการประเมินผลฯ 

บุคลากรทุกคน ประเมินตนเอง 

ผอ.กลุม ประเมินบุคลากรในกลุม 

โดยความเห็นชอบของ รอง ผอ.สพป. 

แตงต้ังคณะกรรมการ   

พจิารณาเลื่อนเงินเดือนและ   

กลั่นกรองการประเมินผล        

ประชุมคณะกรรมการ      

ทั้ง 2 คณะ 

ผอ.สพป.  

แจงนโยบาย สพฐ. /สพป. 

จัดทําคูมือ ปฏิทินการดําเนินงาน 

และแบบพมิพที่เกี่ยวของ 

ผูบังคับบัญชาเห็นชอบ 

ตุลาคม / เมษายน แจงบุคลากรทุกกลุม 

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามปฏิทิน 

บุคลากร จัดทําขอตกลง 

ผอ.กลุม  กับ รอง ผอ.สพป. 

จนท. กับ ผอ.กลุม 

ตรวจสอบ และ      

เสนอผูบังคบับัญชา 

รายงานผลการเล่ือนเงินเดือน 

ตามแบบที่กําหนด ให สพฐ. 

สพป. แจงประกาศหลักเกณฑ 

และวิธีการประเมินผล               

การปฏิบัติราชการ โดยความ

เห็นชอบของ กศจ. 

สงรางคําส่ัง 

เลื่อนเงินเดือนฯ ให 

ศธจ.ลงนามคําสั่งฯ 

ประกาศรายชื่อ         

ผูมีผลการประเมิน 

ดีเดน ดมีาก 

แจงผลการ      

เลื่อนเงินเดือน    

เปนรายบุคคล 



7 
 

 กอนดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงบุคลากรทาง

การศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ดําเนินการ 

 1. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ   

        1.1 เดือน ตุลาคม  และเดือน เมษายน  แจงเวียนปฏิทินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ผานความเห็นชอบของ กศจ.แลว ใหบุคลากร

ทาง my office  เพ่ือใหผูประเมินและผูรับการประเมินรับทราบ และรวมกันกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยว    

ภาระงานหลักและงานที่ไดรับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561– 31 มีนาคม 2562)  

และรอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)  ยึดภารงาน  3 ลักษณะ  คือ 

            1.1.1 งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือ    

กลยุทธ  จุดเนน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            1.1.2 งานตามคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติและรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา  

             1.1.3 งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ  

        1.2 สงไฟลแบบพิมพขอตกลงการปฏิบัติราชการ  แบบรายงานผล และแบบประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินสมรรถนะ   แบบสรุปผลการประเมิน  ใหบุคลากรทาง my office  

        1.3 รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของแตละกลุมงานที่ลงนามเรียบรอยแลว   

ตรวจสอบความถูกตอง จัดเก็บไวเปนหลักฐาน  และเรงรัดกลุมงานที่ไมสงขอตกลงการปฏิบัติราชการ        

ตามกําหนด 

 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   2.1 เดือน กันยายน  และเดือน มีนาคม  แจงเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

ใหบุคลากรในสังกัด  เพ่ือเตรียมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน รอบที่ 1  (1 ตุลาคม 

2561– 31 มีนาคม 2562)  และรอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งาน  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของตนเอง เสนอผูอํานวยการกลุม 

     2.2 จัดทําฐานขอมูลบุคลากร  ตําแหนง  อัตราเงินเดือน  ฐานการคํานวณ  ของแตละกลุม 

เพ่ือสงมอบขอมูลใหผูอํานวยการกลุม เตรียมการเสนอขอเลื่อนเงนิเดือนบุคลากรในสังกัด 

       2.3 ผูอํานวยการกลุม  ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุม       

ตามปฏิทินที่กําหนด  โดยผานความเห็นชอบของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่กํากับดูแล  

และนําผลการประเมินไปพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ในกรอบวงเงินรอยละ 2.55  ของอัตราเงินเดือน

บุคลากรทีม่ีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน  โดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ เปน 5 ระดับ และกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 
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      ระดับดีเดน  คะแนน  90 % ข้ึนไป 

       ระดับดีมาก  คะแนน  80-89 %  

      ระดับดี  คะแนน  70-79 %  

      ระดับพอใช  คะแนน  60-69 %  

      ระดับตองปรับปรุง คะแนน  ต่ํากวา 60 % (ไมไดเลื่อนเงนิเดือน) 

           2.4 วันที่ 30 กันยายน และ 31 มีนาคม  ผูอํานวยการกลุมสงแบบสรุปผลการประเมิน     

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการประเมิน

ของบุคลากรทุกราย ใหกลุมบริหารงานบุคคล 

 3. การเล่ือนเงินเดือน 

  3.1 จัดทํารายงานการนับจํานวนขาราชการที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 กันยายน และ วันที่ 1 

มีนาคม และอัตราเงินเดือนรวม  ตามแบบที่กําหนด  สง สพฐ. 

     3.2 จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)  พรอมรายละเอียดจํานวนขาราชการ  อัตราเงินเดือนรวม 

และจํานวนเงนิท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ. สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ  เพื่อนําเสนอในทีป่ระชุม 

อกศจ. และ กศจ.ตามลําดับ 

     3.3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง  ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

วงเงินที่ไดรับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวง

เงินเดือน สําหรับการเลื่อน  ในแตละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคํานวณ หนังสือสํานักงาน ก.พ.

ดวนที่สุด  ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

       (1) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุด ที่กําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน  

และระดับตําแหนง 

       (2) มิใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือใหทุกคนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากัน 

       (3) การเลื่อนเงนิเดือนแตละคนในแตละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ 6 ของฐานใน

การคาํนวณ 

       (4) เฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

       (5) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ํากวารอยละ 60) ไมได

เลื่อน 

                   3.4 จัดทําขอมูลการลา ของขาราชการ  ขอมูลการเลื่อนเงนิเดือนยอนหลัง 3 ป เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร  ซึ่ง กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 “ขอ ๑๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 
 



9 
                               (๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใชหรือ
รอยละหกสิบ 
                               (๒) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไม
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดท่ีทาใหเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ฯลฯ 
                               (๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งท่ีหัวหนาสวน

ราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว (หนังสือสํานักงาน สพฐ.ที่ ศธ 040069/ว 

8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งของการลาและมาสาย  ไดกําหนด          

ลาบอยครั้ง คือ ลาเกิน 8 ครั้ง  มาสายเนื่อง ๆ คือ มาสายเกิน 9 ครั้ง) ฯลฯ 

                         ขอ 6 (8)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกิน          

ยี่สิบสามวันแตไมรวมถึงวันลา (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกัน  ไมเกินหกสิบวันทําการ”  

  3.5 จัดทําขอมูลบุคลากรเปนรายกลุม ประกอบดวย รายชื่อ  ระดับ  อัตราเงินเดือน         

คะแนนประเมิน   ฐานการคํานวณ  อัตราเงินเดือนรวม   กรอบวงเงินท่ีใชเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบ และ    

ตั้งสูตรการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ  การปดเศษสิบบาท โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 

  3.6 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ.       
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2561  “ขอ 4 การเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคบับัญชาแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ทําหนาที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอผูบังคบับัญชาตามลาดับ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย 
                           1. ผอ.สพป.เพชรบูรณ เขต 1                  ประธานกรรมการ 

                2. รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ เขต 1  ทุกทาน   กรรมการ 

       3. ผูอํานวยการกลุม  ทุกทาน        กรรมการ 

      4. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 

      5. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ                                 ผูชวยเลขานุการ  

  3.7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

        คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไดพิจารณากําหนดรอยละการเลื่อนเงินเดือนกับ

ผลการประเมินใหมีความเปนธรรม ภายในกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  รอยละ 2.99 ของอัตราเงินเดือนบุคลากรที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 

แลวแตกรณ ี ตามประเภทตําแหนง  และระดับ  โดยยึดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรม

การปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน มาประกอบการพิจารณา เพ่ือใหไดจํานวนเงินที่ใชเลื่อนโดยปดเศษเปน  

สิบบาท รวมเงินที่ใชเลื่อนทุกราย  พรอมทั้งจัดเรียงลําดับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรนําเสนอตอ

คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีขอมูลประกอบการ

พิจารณา ดังนี้ 
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   1. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน และเอกสารรายงานผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร  และขอมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยผูอํานวยการกลุมแตละกลุม 

   2. ขอมูลการลา ในรอบ 6 เดือน 

   3. อัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน และ วันที่ 1 มีนาคม กรอบวงเงินที่

ไดรับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือน  รอยละ 2.99 ของขาราชการที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 กันยายน และ วันที่ 1 

มีนาคม   

   4. ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง  3 ป 

  3.8 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

ตามหนังสือ สพฐ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที ่17 มีนาคม 2553  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่  17 มีนาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดอืนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 

38 ค.(2)  องคประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประกอบดวย 

   1. ผอ.สพท.           ประธานกรรมการ 

   2. รอง ผอ.สพท.      รองประธานกรรมการ 

   3. ขาราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.   กรรมการ 

   4. ผูอํานวยการสถานศึกษา    กรรมการ 

   5. ขาราชการครูในสถานศึกษา   กรรมการ 

   6. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

   7. เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ(งานบําเหน็จความชอบ)   ผูชวยเลขานุการ 

  3.9 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

        คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองขอมูลการเลื่อนเงินเดือน ทีค่ณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอมูลตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อน

เงินเดือนขาราชการ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองมีความเปนธรรม  กอนนําเสนอ อกศจ.และกศจ.ตามลําดับ   

     3.10 จัดทํารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม อกศจ. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ครั้งที่ 1    (1 เมษายน) และครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม)  รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อน

เงินเดือน สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ  เพ่ือจัดประชุม อกศจ. และ กศจ.ตามลําดับ 

     3.11 เมื่อ กศจ.ใหความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแลว  จัดทําบัญชีรายละเอียด

แนบทายคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม

มาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1  (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)  สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ  

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหง พ.ร.บ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (คําสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ  คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) เพ่ือลงนามคําสั่ง 
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  3.12 สงคําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ ที่ศึกษาธิการจังหวัดลงนามคาํสั่งแลว ใหกลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย  บุคลากรภายในกลุมบริหารงานบุคคล  ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 

 4. จัดทําประกาศรอยละการเลื่อน และประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ในรอบ 6 เดือน ที่มีผลการประเมิน ระดับดีเดน  ระดับดีมาก เสนอผูบังคับบัญชาลงนามประกาศ 

และแจงเวียนประกาศใหทราบทั่วกันทาง my office 

  5. จัดทํารายละเอียดผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล เสนอผูบังคับบัญชาลงนามและผนึกซอง

เพ่ือแจงขาราชการรายบุคคล  ขอมูลประกอบดวย  ทาง my office 

 6. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน  รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือน ให

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการดําเนินงาน 

 

 การดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ เขต 1  ดําเนินการอยางเปนระบบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.ค.ศ.และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส     

เปนธรรม ตรวจสอบได จึงสรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

 1. สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งท่ี 1  (1 เมษายน 2562 ) จํานวน  38 ราย ดังนี ้  

 สรุปเงินท่ีใชเลื่อน 

 อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562     เปนเงิน    1,334,960.00 บาท 

 ไดรับจัดสรรวงเงินที่ใชเลื่อน 2.99 %  เปนเงิน         39,915.30 บาท 

 จํานวนเงินที่ใชเลื่อน    เปนเงนิ         39,910.00 บาท 

   คงเหลือ                                                          5.30  บาท 

 

 ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 ผูอํานวยการกลุม 

                ระดับดีเดน   จํานวน    9 ราย   (เลื่อน 3.17 % ) 

                เจาหนาที่ผูปฏิบตั ิ

 ระดับดีเดน   จํานวน   25 ราย  (เลื่อน 3.28% = 15 ราย และ 3.22 % = 10 ราย ) 

       ระดับดีมาก  จํานวน     3 ราย  ( เลื่อน 3.00 %) 

        ระดับดี   จํานวน     1 ราย  ( เลื่อน 2.95 %) 

 

 2. สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งท่ี 2  (1  ตุลาคม 2562 ) จํานวน  42 ราย ดังนี้  

 สรุปเงินท่ีใชเลื่อน 

 อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 30  กันยายน  2562     เปนเงิน    1,441,530.00 บาท 

 ไดรับจัดสรรวงเงินที่ใชเลื่อน 2.99 %  เปนเงิน         43,101.75 บาท 

 จํานวนเงินที่ใชเลื่อน    เปนเงนิ         43,098.00  บาท 

   คงเหลือ                                                          3.19   บาท 

 

 

 



 

13 

 

 ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 ผูอํานวยการกลุม 

                ระดับดีเดน   จํานวน    7 ราย   (เลื่อน 3.10 % = 3  ราย และ 3.20% = 4 ราย ) 

  ระดับดีมาก  จํานวน    1 ราย   (เลื่อน 2.90  % ) 

 

                เจาหนาที่ผูปฏิบตั ิ

                ระดับดีเดน   จํานวน    32 ราย   (เลื่อน 3.27 % = 18  ราย , 3.15 % = 14 ราย ) 

       ระดับดีมาก  จํานวน     1  ราย   ( เลื่อน 2.95  % ) 

                 ระดับด ี  จํานวน     1  ราย   ( เลื่อน  2.50 % ) 

 

ปญหาอุปสรรค   

 บุคลากรบางรายจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ แบงหัวขอเรื่องยอยเกินกวา 10 หัวขอ และ     

การกําหนดน้ําหนักคาคะแนนสูงมากเกินไป  บางรายสงขอตกลงการปฏิบัติราชการ ใหกลุมบริหารงานบุคคล

ลาชากวาปฏิทินที่กําหนดไว  ตองเรงรัดใหดําเนินการอยูเสมอ 

  

ขอเสนอแนะ  

 1. ควรเนนย้ําในที่ประชุมบุคลากรประจําเดือน  เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรในการจัดทํา

ขอตกลงปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน และการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน 

 2. เรงรัด ติดตาม การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน ในท่ีประชุม รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผูอํานวยการกลุม  เพ่ือใหเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด  หากลาชาจะสงผลกระทบถึง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน  ตองเรงรีบทําใหไมครบถวนสมบูรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































