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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนวดัหนัง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

ค าน า 

 โรงเรียนวดัหนัง ได้จัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผูส้อน ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้
ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งตรวจสอบควำมโปร่งใสและประชำสมัพนัธ์   ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
หวงัเป็นอยำ่งยิง่ว่ำ โรงเรียนวดัหนงั จะน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินของปีต่อไป 
         
 

                โรงเรียนวดัหนงั 

         กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
         
 

 
 

 
 

 



 
 

 

สำรบญั 

เร่ือง            หน้า 
ค ำน ำ 
สำรบญั 
ควำมเป็นมำ           ๑ 
ระเบียบ กฎหมำยและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง       ๑ 
วตัถุประสงค ์           ๔ 
ขั้นตอนและวิธีด  ำเนินงำน         ๔ 
ผลกำรด ำเนินงำน          ๕ 
ปัญหำอุปสรรค ์ขอ้เสนอแนะ         ๙ 
 
ภำคผนวก 
ประกำศรำยช่ือผูม้ีผลกำรปฏิบติังำนระดบัดีเด่นและดีมำก (1 เมษำยน-1 ตุลำคม)



 
 

 

ผงัการด าเนนิการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการและการเล่ือนเงินเดือน 
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน 

รอบที่ 1 (1 ตุลำคม – 31 มีนำคม) / รอบที่ 2 (1 เมษำยน – 30 กนัยำยน) 
 

 



 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนวัดหนัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ความเป็นมา 
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ลงวนัท่ี 
๒๓ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  ข้อ ๕ ได้ก  ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ไวด้ังต่อไปน้ี  ศึกษำ 
วิเครำะห์ และประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรเล่ือนเงินเดือนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ" 

จำกอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
ดงักล่ำวขำ้งตน้นั้น โรงเรียนวดัหนัง ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแล ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร จะต้องด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีตำม ประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร กำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ครูผูส้อน ตำมมำตรำ ๓๘ ก โดยผำ่นควำมเห็นชอบ ของ กศจ. กำร ด ำเนินกำรเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำร โดย
ยดึหลกักำรกระจำยอ ำนำจ ระบบคุณธรรม และ หลกัธรรมภิบำล ซ่ึง กำรคำ้เป็นงำนดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึง
ในกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถำนศึกษำ  ในสังกัดสำมำรถจัดกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 
ในกำรด ำเนินงำนเพื่อนเงินเดือนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ต ำแหน่งครูผูส้อน สงักดั 
โรงเรียนวดัหนัง ผูรั้บผิดชอบใต้ศึกษำระเบียบ  หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติท่ี  ก .ค .ศ. และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดไวด้งัน้ี 
 ๑. ค ำสั่งหวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ คสช.ท่ี ๓๔/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ "ขอ้ 
๔ () ให้ กศจ.มีอ  ำนำจหน้ำท่ีในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี (๑) อ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรศึกษำ แห่งชำติ 
กฎหมำยว่ำกำรศึกษำชำติ กฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ กฎหมำยว่ำดว้ย 
ระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก  ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของ คณะกรรมกำรเขตพ้ืนท่ี 
กำรศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ฯลฯ” 
 ๒. พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๒๓ (๓) 
และมำตรำ ๔๓ 

มำตรำ ๒๓ ให้ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจงัหวดั  (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพ่ิม) มีอ  ำนำจ 
และหนำ้ท่ี (๓) ให้ควำมเห็นขอบเก่ียวกบักำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ผูบ้ริหำร 
กำรศึกษำ ในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ และขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในเขต 

๑ 



 
 

 

พ้ืนท่ีกำรศึกษำ” 
 ๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำดว้ยกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ขอ้ ๒ กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำสำมคน ข้ึนพิจำรณำและเสนอควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ ผูม้ีอ  ำนำจ
สัง่ เล่ือนขั้นเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเดิม) 

ข้อ ๓ กำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให ้
พิจำรณำผลกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นหลกั ตำมแนวทำงกำรจดักำรศึกษำท่ีก  ำหนดไว ้ใน 
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรศึกษำแห่งชำติ และใหพ้ิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินยั คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำบรรณวิชำชีพตำมท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 

ขอ้ ๖ (๗) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มำต้องไม่ลำหรือมำท ำงำนสำยเกินจ ำนวนคร้ังท่ีหัวหน้ำส่วน 
รำชกำร ก  ำหนด (ลำบ่อยคร้ัง คือ ลำเกิน ๘ คร้ัง มำสำยเนือง ๆ คือ มำสำยเป็น ๙ คร้ัง) 

ขอ้ ๖ (๘) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มำตอ้งมีเวลำปฏิบติัรำชกำรหกเดือนโดยมีวนัลำไม่เกิน  ยีสิ่บสำม
วนั แต่ไม่รวมถึงวนัลำ (ค) ลำป่วยซ่ึงจ ำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำว 
รวมกนั ไม่ เกินหกสิบวนัท ำกำร 

 ๔. หนงัสือส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว ๒๑ ลงวนัท่ี ธนัวำคม 
๒๕๕๒ เร่ือง กำรเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ต ำแหน่งครูผูส้อน ตำมมำตรำ ๓๘ ก ให ้
น ำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมิน1ลกำรปฏิบติัรำชกำรของใหข้ำ้รำชกำรพลเรือน สำมญัมำตรฐำนและแนว 
ทำงกำรก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ  ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง ขำ้รำชกำรพลเรือน
สำมญั และกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติขำ้รำชกำรพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๓ มำใชโ้ดย
อนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.ว่ำดว้ยกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

 ๕. หนงัสือส ำนกังำน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวนัท่ี ๓ กนัยำยน ๒๕๕๒ เรียน หลกัเกณฑ์และ 
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำกำรของขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั 

   ขอ้ ๑ หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัน้ี 
ให้ใชส้ ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ส ำหรับรอบกำรประเมินตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลำคม ๒๕๕๒ ถึง 
๓๑ 
มีนำคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

ข้อ ๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ด  ำ เนินกำรประเมินปีละ ๒ รอบ ตำม 
ปีงบประมำณ รอบท่ี ๑ เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ระหว่ำงวนัท่ี ๑ ตุลำคม ถึง ๓๑ มีนำคม และ 
รอบท่ี ๒ เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ระหว่ำงวนัท่ี ๑ เมษำยน ถึง ๓๐ กนัยำยน 

๒ 



 
 

 

ขอ้ ๔ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ประเมินอย่ำงน้อยสององค์ประกอบ  ไดแ้ก่ 
ผลสัมฤทธ์ิของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ  โดยผลสัมฤทธ์ิของงำนจะต้องมี
สดัส่วน คะแนนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ ๗๐          

           ผลสัมฤทธ์ิของงำน ให้ประเมินจำก ปริมำณผลงำน คุณภำพผลงำน ควำมรวดเร็ว
หรือ ตรงตำมเวลำท่ีก  ำหนด หรือควำมประหยดั หรือควำมคุม้ค่ำของกำรใชท้รัพยำกร 

พฤติกรรมกำรปฏิบติัรำชกำร ใหป้ระเมินจำกสมรรถนะหลกัตำมท่ี ก.พ.ก ำหนด และ 
สมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัรำชกำรตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด 

  ขอ้ ๕ ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ส่วนรำชกำรน ำผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
รำชกำร มำจดักลุ่มตำมผลคะแนน โดยอย่ำงนอ้ยใหแ้บ่งกลุ่มคะแนนผลกำรประเมินเป็น ๕ ระดบั คือ ดีเด่น 
ดีมำก ดี พอใช ้ตอ้งปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดบั ใหเ้ป็นดุลพินิจของส่วนรำชกำรก ำหนด 
แต่ คะแนนต ่ำสุดของระดบัพอใชต้อ้งไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ ๖๐" 

๖. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ ลง 
วนัท่ี ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๓ เร่ือง กำรเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร  ต ำแหน่งครูผูส้อน 
ตำม มำตรำ ๓๘  ก  “ให้ส ำนักงำนโรงเรียนด ำเนินกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือน  ตำมประกำศส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เร่ือง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือน  ขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผูส้อน ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๕๓ 
ประกำศ ณ วนัท่ี ๑๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

ขอ้ ๙ กำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนแต่ละคร้ัง ใหน้ ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร และ
วงเงินท่ีไดรั้บกำรจดัสรรมำประกอบกำรพิจำรณำ และก ำหนดร้อยละโดยใชฐ้ำนในกำรค ำนวณและช่วง 
เงินเดือน ส ำหรับกำรเล่ือน ในแต่ละประเภทและระดบัตำมตำรำงฐำนในกำรค ำนวณ หนงัสือส ำนกังำน ก.พ. 
ด่วนท่ีสุดท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวนัท่ี ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘” 

 ๗. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๓๒, ๒/ว๗ ลงวนัท่ี ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เร่ือง 
กำรปรับ เงินเดือนเขำ้สู่บญัชีเงินเดือนขั้นต ่ำขั้นสูงของขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั (พ.ร.บ.ระเบียบขำ้รำชกำร 
พลเรือน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

               ๘. หนงัสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนท่ีสุด นร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวนัท่ี ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เร่ือง กำร 
เล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
      (๑) เล่ือนเงินเดือนไดไ้ม่เกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีก  ำหนดแต่ละประเภทต ำแหน่ง สำยงำน 
และระดบัต ำแหน่งค ำนวณเงินเดือน” 
                              (๒) มิใหน้ ำวงเงินมำหำรเฉล่ียเพื่อใหทุ้กคนไดเ้ล่ือนเงินเดือนในอตัรำร้อยละท่ีเท่ำกนั 

   (๓) กำรเล่ือนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละคร้ัง เล่ือนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๖ ของ ฐำนใน

๓ 



 
 

 

\กำรค ำนวณ
  (๔) เฉพำะจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บกำรเล่ือนเงินเดือนถำ้มีเศษไม่ถึงสิบบำทใหปั้ดเป็นสิบบำท 

  ๕) ผลกำรประเมิน “ตอ้งปรับปรุง” (คะแนนผลกำรประเมินต ่ำกว่ำร้อยละ ๖๐) ไม่ไดเ้ล่ือน 

วตัถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อใหบุ้คลำกรทำงกำรศกึษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ก ำหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบักำรมอบหมำย
งำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนำคม 
๒๕๖๑) และรอบท่ี ๒ ( ๑ เมษำยน - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๑

 ๒. เพื่อใหก้ำรเล่ือนเงินเดือนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ก เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
และวิธีกำรท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด

เป้าหมาย 

 เล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ต ำแหน่งครูผูส้อน ตำมมำตรำ ๓๘ ก คร้ังท่ี ๓ 
(๓ เมษำยน ๒๕๖๓ และคร้ังท่ี ๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑) จ ำนวน ๔๒ รำย อยำ่งเป็นธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๑ 

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

๑. ศึกษำระเบียบ กฎหมำย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรเล่ือนเงินเดือนขำ้รำชกำรครูและ บุคลำกร
ทำงกำร ต ำแหน่งครูผูส้อนตำมมำตรำ ๓๘ ก สร้ำงควำมเขำ้ใจ และวำงแผนด ำเนินกำร 

 ๒. จดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร 

๒.๑ เดือน ตุลำคม และเดือน เมษำยน แจ้งเวียนปฏิทินกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ 
รำชกำรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ท่ีผำ่นควำมเห็นขอบของ กศจ.แลว้ ใหผู้ป้ระเมินและผูรั้บกำร 
ประเมิน รับทรำบและร่วมกนัก ำหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบักำรมอบหมำยงำน และกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบติัรำชกำร ในรอบ ๖ เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑) และรอบท่ี ๒ 

 (๒ เมษำยน- ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๑) ยดึกำรงำน ๓ ลกัษณะ คือ 
                          ๒.๑.๑ งำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร หรือแผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี หรือ 
กลยทุธ ์จุดเนน้ หรือมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของโรงเรียน

                                         ๒.๑.๒ งำนตำมค ำสัง่มอบหมำยหนำ้ท่ีใหป้ฏิบติัและรับผดิชอบของโรงเรียน 

   ๒.๑.๓ งำนท่ีไดรั้บมอบหมำยเป็นพิเศษ 

 

๔ 



 
 

 

๒.๒ ส่งประกำศฯ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรขำ้รำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำร ต ำแหน่งครูผูส้อน ตำมมำตรำ ๓๘ ก ใหบุ้คลำกร 

๒.๓  ส่งแบบพิมพ์ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร  แบบรำยงำนผล และแบบประเมินผล 
สมัฤทธ์ิของงำน และแบบประเมินสมรรถนะ แบบสรุปผลกำรประเมิน ใหบุ้คลำกร 

๒ .๔ รวบรวมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของแต่ละกลุ่มงำนท่ีลงนำมเรียบร้อยแล้ว  
ตรวจสอบ ควำมถูกตอ้ง จดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน  
               ๓. ประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร 

๓.๑ เดือน กนัยำยน และเดือน มีนำคม แจง้เวียนปฏิทินกำรประเมินผลกำรปฏิบติั รำชกำร 
ให้บุคลำกรในสังกดั เพื่อเตรียมกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ในรอบ 6 เดือน รอบท่ี ๑ (๑ ตุลำคม 
๒๕๖๐- ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒) และรอบท่ี ๒ ( ๑ เมษำยน - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๑) ประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
งำน ประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบติัรำชกำร ของตนเอง เสนอรองผูอ้  ำนวยกำร 

  ๓.๒ จดัท ำฐำนขอ้มูลบุคลำกร ต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน ฐำนกำรค ำนวณ ของแต่ละกลุ่ม 
เพื่อ ส่งมอบขอ้มูลใหร้องผูอ้  ำนวยกำร เตรียมกำรเสนอขอเล่ือนเงินเดือนบุคลำกรในสงักดั 

                           ๓.๓ ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรของบุคลำกรภำยในกลุ่ม  
ตำม ปฏิทินท่ีก  ำหนด โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของรองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีก  ำกบัดูแล 
และน ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำเสนอขอเล่ือนเงินเดือน ในกรอบวงเงินร้อยละ ๒.๕๕ ของอตัรำเงินเดือน 
บุคลำกรท่ี มีตัวอยู่จริง ณ ว ันท่ี ๑ กันยำยน และวันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลกำร
ประเมินผล กำร ปฏิบติัรำชกำร เป็น ๕ ระดบั และก ำหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 

  ระดบัดีเด่น   คะแนน  ๙๐% ข้ึนไป 
ระดบัดีมำก  คะแนน  ๘๐- ๘๙ % 
ระดบัดี   คะแนน  ๗๐-๗๙% 
ระดบัพอใช ้  คะแนน  ๖๐-๖๙ % 
ระดบัตอ้งปรับปรุง  คะแนน ต ่ำกว่ำ ๖๐ (ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน) 

 

๓.๔ วนัท่ี ๓๐ กนัยำยน และ ๓๓ มีนำคม รองผูอ้  ำนวยกำรส่งแบบสรุปผลกำรประเมิน ผล 
กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำน ผลประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบติัรำชกำร และแบบสรุปผลกำรประเมิน ของ 
บุคลำกรทุกรำย ใหก้ลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๔. กำรเล่ือนเงินเดือน 

๔.๑ จดัท ำรำยงำนกำรนับจ ำนวนขำ้รำชกำรท่ีมีตวัอยู่จริง ณ วนัท่ี ๑ กนัยำยน และ วนัท่ี ๑ 
มีนำคม และอตัรำเงินเดือนรวม (เอกสำรหมำยเลข ๓-๓) ส่ง สพป.กทม. 

๕ 



 
 

 

๔ .๒  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม  อกศจ . เร่ือง กำรจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือน
ขำ้รำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผูส้อน ตำมมำตรำ ๓๘ ก คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษำยน) และคร้ัง
ท่ี ๒ (๑ ตุลำคม) พร้อมรำยละเอียดจ ำนวนขำ้รำชกำร อตัรำเงินเดือนรวม และจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจำก  
สพป. กทม. (เอกสำรหมำยเลข ๓) ส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดักรุงเทพมหำนคร เพื่อจดัประชุมอกศจ . 
และ กศจ. ตำมล ำดบั 

๔.๒ กำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนแต่ละคร้ัง ให้น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรและ 
วงเงินท่ีไดรั้บกำรจดัสรรมำประกอบกำรพิจำรณำ และก ำหนดร้อยละโดยใชฐ้ำนในกำรค ำนวณและช่วง 
เงินเดือน ส ำหรับกำรเล่ือน ในแต่ละประเภทและระดบัตำมตำรำงฐำนในกำรค ำนวณ หนงัสือส ำนกังำน ก.พ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวนัท่ี ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘ โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
   (๑) เล่ือนเงินเดือนไดไ้ม่เกินเงินเดือนสูงสุด ท่ีก  ำหนดแต่ละประเภทต ำแหน่งสำย
งำนและระดบัต ำแหน่ง
   (๒) มีใหน้ ำวงเงินมำหำรเฉล่ียเพื่อใหทุ้กคนไดเ้ล่ือนเงินเดือนในอตัรำร้อยละท่ี
เท่ำกนั 

   (๓) กำรเล่ือนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละคร้ัง เล่ือนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๖ ของ
ฐำนในกำรค ำนวณ 

(๔) เฉพำะจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บกำรเล่ือนเงินเดือนถำ้มีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็น
สิบบำท 
   (๕) ผลกำรประเมิน “ตอ้งปรับปรุง” (คะแนนผลกำรประเมินต ่ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 
ไม่ไดเ้ล่ือน 
  ๔.๓  จัดท ำข้อมูลกำรลำของข้ำรำชกำร  ข้อมูลกำรเล่ือนเงินเดือนยอ้นหลัง  ๓ ปี เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนบุคลำกร ซ่ึงกฎ ก.ค.ศ.ว่ำดว้ยกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนของขำ้รำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  
   ขอ้ ๖ (๗) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มำตอ้งไม่ลำหรือมำท ำงำนสำยเกินจ ำนวน คร้ังท่ีหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรก ำหนด (ลำบ่อยคร้ัง คือ ลำเกิน ๘ คร้ัง มำสำยเนือง ๆ คือ มำสำยเกิน ๙ คร้ัง) 

ขอ้ ๖ (๘) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มำตอ้งมีเวลำปฏิบติัรำชกำรหกเดือนโดยมีวนัลำไม่เกิน 
ยีสิ่บสำมวนัแต่ไม่รวมถึงวนัลำ (ค) ลำป่วยซ่ึงจ ำเป็นตอ้งรักษำตวัเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำย
ครำว รวมกนั ไม่เกินหกสิบวนัท ำกำร" 

๔.๔ จดัท ำขอ้มูลบุคลำกรเป็นรำยกลุ่ม ประกอบดว้ย รำยช่ือ ระดบั อตัรำเงินเดือน คะแนน 
ประเมิน ฐำนกำรค ำนวณ อตัรำเงินเดือนรวม กรอบวงเงินท่ีใชเ้ล่ือนเงินเดือนในแต่ละรอบ และ ตั้งสูตรกำร 
เล่ือนเงินเดือนแบบร้อยละ กำรปัดเศษสิบบำท โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

 

๖ 



 
 

 

๔.๕ ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำ 

ดว้ยกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ “ขอ้ ๒ กำรเล่ือนขั้น 
เงินเดือนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ผูบ้งัคบับญัชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 
สำม คน ข้ึนพิจำรณำและเสนอควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผูมี้อ  ำนำจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน โดย 
ควำมเห็นขอบของ กศจ. ซ่ึงคณะกรรมกำรประกอบดว้ย 

   ๑. ผอ.โรงเรียน    ประธำนกรรมกำร 

   ๒. รอง ผอ.โรงเรียน   กรรมกำร 

   ๓. ฝ่ำยบริหำร    กรรมกำร 

   ๔. ครูผูรั้บผดิชอบ   เลขำนุกำร 

๔.๖ ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนเป็นร้อยละ  คูณกบัฐำนในกำรค ำนวณ  ตำม ประเภทต ำแหน่ง และ
ระดบั โดยยดึคะแนนประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรและพฤติกรรมกำรปฏิบติัรำชกำร ประกอบกำรพิจำรณำ 
เพื่อให ้ไดจ้  ำนวนเงินท่ีใชเ้ล่ือนโดยปัดเศษเป็นสิบบำท รวมเงินท่ีใชเ้ดือนทุกรำยภำยใน กรอบวงเงินท่ีไดรั้บ
จัดสรร  ร้อย ละ  ๒ ,๙๙  พร้อมทั้ งจัดเรียงล  ำดับกำรเสนอขอเล่ือนเงินเดือนของบุคลำกร  น ำเสนอ
คณะกรรมกำรกลัน่กรอง กำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ โดยมีขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำ ดงัน้ี 

๑. ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร ในรอบ ๖ เดือน และเอกสำรรำยงำนผล 
กำรปฏิบติังำนของบุคลำกร และขอ้มูลกำรเสนอขอเล่ือนเงินเดือนโดยรองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 

๒. ขอ้มูลกำรลำ ในรอบ ๖ เดือน 

๓. อตัรำเงินเดือนรวม ณ วนัท่ี ๑ กันยำยน และ วนัท่ี ๑ มีนำคม กรอบวงเงินท่ี 
ไดรั้บกำรจดัสรรเล่ือนเงินเดือน ร้อยละ ๒.๙๙ ของขำ้รำชกำรท่ีมีตวัอยูจ่ริง ณ วนัท่ี ๑ กนัยำยน และ วนัท่ี ๑ 
มีนำคม 

   ๔. ขอ้มูลกำรเล่ือนเงินเดือนยอ้นหลงั ๓ ปี  

๔.๗ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ตำมหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๙๖ ลงวนัท่ี ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๓ เร่ือง กำรเล่ือนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผูส้อนตำมมำตรำ ๓๘  ก และประกำศส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวนัท่ี ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๓ เร่ือง แนวปฏิบติัในกำร พิจำรณำเล่ือน 
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผูส้อนตำมมำตรำ ๓๘ ก  องค์ประกอบ 
คณะกรรมกำรกลัน่กรองฯ ประกอบดว้ย 

    

๗ 



 
 

 

๑. ผอ.โรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 

   ๒. รอง ผอ.โรงเรียน  กรรมกำร 

   ๓. ฝ่ำยบริหำร   กรรมกำร 

   ๔. ครูผูรั้บผดิชอบ  เลขำนุกำร 
  ๔.๘ ประชุมคณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลัน่กรองขอ้มูลกำรเล่ือนเงินเดือนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ เล่ือนเงินเดือนระดบัเขต 
พ้ืนท่ีกำรศึกษำเสนอมำ รำยละเอียดตำมบัญชีแสดงผลกำรพิจำรณำเสนอขอเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
(เอกสำรหมำยเลข ๕) เพื่อควำมถูกตอ้ง เป็นธรรม ก่อนน ำเสนอ อกศจ.และกศจ. ตำมล ำดบั 

  ๔.๙ จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม  อกศจ. เร่ือง ขอควำมเห็นขอบกำรเล่ือนเงินเดือน 
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผูส้อนตำมมำตรำ ๓๘ ก คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษำยน) และคร้ัง
ท่ี 
๒ (๑ ตุลำคม) รำยละเอียดตำมบญัชีแสดงผลกำรพิจำรณำกำรเล่ือนเงินเดือน ขำ้รำชกำร (เอกสำร หมำยเลข 
๕) ส่งส ำนกังำนศึกษำธิกำรกรุงเทพมหำนคร เพื่อจดัประชุม อกศจ. และ กศจ.ตำมล ำดบั 

๔.๑๐ เมื่อ กศจ.ให้ควำมเห็นชอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนแลว้ จดัท ำร่ำงค ำสัง่เล่ือน เงินเดือนขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผูส้อนตำมมำตรำ ๓๘ ก คร้ังท่ี ๑ (๑ เมษำยน) และคร้ังท่ี ๒ (๑ 
ตุลำคม) ส่งส ำนกังำนศึกษำธิกำรกรุงเทพมหำนคร ผูม้ีอ  ำนำจตำม มำตรำ ๕๓ แห่ง พ.ร.บ.ขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๗ (ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม สงบแห่งชำติ คสช.ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลง
วนัท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๐) เพ่ือลงนำมค ำสัง่ 

๔.๑๑ ส่งค ำสัง่เล่ือนเงินเดือนฯ ท่ีศึกษำธิกำรจงัหวดัลงนำมค ำสั่งแลว้ ให้กลุ่มบริหำรงำน 
กำรเงินและสินทรัพย ์บุคลำกรภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕. จดัท ำประกำศรำยช่ือผูท่ี้ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร  ในรอบ ๖ เดือน ท่ีมีผลกำร 
ประเมิน ระดบัดีเด่น ระดบัดีมำก และประกำศใหท้รำบทัว่กนั 

 ๖. แจง้ผลกำรเล่ือนเงินเดือนรำยบุคคล  

๗. รำยงำนผลกำรเล่ือนเงินเดือน  รำยละเอียดตำมบัญชีแสดงผลกำรเล่ือนเงินเดือน  (เอกสำร
หมำยเลข ๔) ให ้สพป.กทม. ทรำบ 

 
 
 

 
 

๘ 



 
 

 

 
ปัญหาอุปสรรค 

บุคลำกรบำงคนจดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร ไมค่รอบคลุมภำระงำนท่ีโรงเรียนก ำหนดไว ้ซ่ึง 
ประกอบดว้ย 

๑. งำนประจ ำ 
๒. งำนนโยบำย 

     ๓. งำนท่ีรับผดิชอบ 
     ๔. งำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

        ๕. Best Practice และยงัส่งขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร ใหก้ลุ่มบริหำรงำน บุคคลล่ำชำ้
กว่ำปฏิทินท่ีก  ำหนดไว ้ตอ้งเร่งรัดใหต้ำเนินกำรอยูเ่สมอ 
                        ข้อเสนอแนะ 

            ๑. ควรเนน้ย  ้ำในท่ีประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจแก่บุคลำกรในกำร
จดัท ำขอ้ตกลงปฏิบติัรำชกำรของบุคลำกรใหก้  ำหนดภำระงำนครอบคลุม ๕ ประเด็น ประกอบดว้ย 
                                               ๑. งำนประจ ำ 
                                               ๒. งำนนโยบำย 
                                               ๓. งำนพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
                                               ๔. งำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำย 
                                               ๕. Best Practice ซ่ึงบุคลำกร ส่วน ใหญ่ใหค้วำมส ำคญันอ้ยในกำรมอบหมำย
งำนใหค้รอบคลุมประเด็นอ่ืน ๆ 
                                 ๒. เร่งรัด ติดตำม กำรจดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบติัรำชกำร ในรอบ ๖ เดือน ในท่ีประชุม 
รองผูอ้  ำนวยกำร ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม เพื่อใหเ้ป็นไปตำมปฏิทินท่ีก  ำหนด หำก
ล่ำชำ้จะ ส่งผลกระทบถึง กำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรในรอบ ๖ เดือน ตอ้งเร่งรีบและไม่ครบถว้น
สมบูรณ์ 
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