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1. ความเป็นมา
การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในครึ่งปีที่แล้วมา การเลื่อน
เงินเดือนจึงถือเป็นสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่จะได้รับบาเหน็จความชอบ
ประจาปีจากผลของการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงความดีความชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ ความ
ประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนด สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา ประกอบกับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2562 ได้กาหนดให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ครึ่งปี
หลัง เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ทั่งนี้ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ข้อ 8. การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน 8.2.2 กลุ่มที่
2 รอง ผอ.สพท เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา
จึงเป็นที่มาของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
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2 วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ
1. เพื่อให้การดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐาน เกิดผลดี
แก่ทางราชการ
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับการพิจารณาความดีความชอบตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดารงชีพ ส่งผลให้เกิดขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
3.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา
3 ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ปีละสองครั้ง คือ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ของทุกปี
4 ผู้ร่วมดาเนินการ
1 ผอ.สพป,
2. รอง ผอ.สพป.
3. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่กฎหมายกาหนด
5 นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หมายถึง การให้บาเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้แก่
ข้าราชการที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
5.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้รับราชการโดยได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
5.3. ข้าราชการครู หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
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5.4. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
5.5. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่งของรัฐและเอกชน
5.6. ปีงบประมาณ พ.ศ…….. หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน ถึง
วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
5.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ ใน
การกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยมี
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จานวน 5 อาเภอ ดังนี้ 1.อาเภอเมืองเลย 2.
อาเภอนาด้วง 3.อาเภอเชียงคาน 4.อาเภอท่าลี่ 5.อาเภอปากชม
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6.กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มาตรา 72 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบาเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคาชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ
หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม
เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 74
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้ที่มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน
6.2 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561
6.3 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2562
6.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.5 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
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7. สาระสาคัญ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีหลักเกณฑ์ หรือมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายได้ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ข้อ 6. การกาหนดจานวนครั้งการลาและการมาทางานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/371 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 ดังนี้
6.1 การลาบ่อยครั้ง
6.1.1 ลาเกิน 6 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
6.1.2 ลาเกิน 8 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสานักงาน
สาหรับข้าราชการที่ลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทาการ และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
6.2 การมาทางานสายเนือง ๆ
6.2.1 มาทางานสายเกิน 8 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
6.2.2 มาทางานสายเกิน 9 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสานักงาน
กรณีข้าราชการที่มีคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษากับสานักงาน ให้ใช้เกณฑ์
“การลาบ่อยครั้ง”ตามข้อ 6.1.2 และเกณฑ์ “การมาทางานสายเนืองๆ ” ตามข้อ 6.2.2
ข้อ 7 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด โดยแบบประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการให้ใช้ ดังนี้
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7.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามที่ ก.พ. กาหนด
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7.3 ให้สรุปคะแนนประเมินเป็นร้อยละ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
7.3.1 ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ากว่า 90 – 100 %
อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
7.3.2 ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ ระดับคะแนนประเมินไม่ต่ากว่า 60 – 89 %
อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
7.3.2 ผลการประเมินต้องปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินต่ากว่า 60 % ไม่ควร
เลื่อนขั้นเงินเดือน
8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อาศัยอานาจตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
8.1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน และนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบัติงาน
- การให้ออกจากราชการ
- การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
8.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจาก
1. ผลการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาจาก
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของงาน
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(3) ความยุ่งยากในการจัดการเรียนรู้
(4) ความขาดแคลน
(5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของห้องเรียน/โรงเรียน
(6) ความทันเวลา
(7) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนาไปใช้และประสิทธิผลของผลงาน
(8) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน
2. ความประพฤติในการรักษาวินัย
3. คุณธรรม จริยธรรม
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
ส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจกาหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้โดยกาหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
สาหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ส่วนราชการหรือสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ หรือปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานได้
8.4 ให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กาหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงผลการบริหารงานของส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
สถานศึกษา หรือมาตรฐานคุณภาพงานหรือภาระงานขั้นต่าที่ได้มีการจัดทาและกาหนดไว้โดย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 24 (6) และมาตรฐานภาระงานที่ได้มีการกาหนด
ไว้โดยผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา 27 (4)
8.5 ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
8.6 การประเมินครั้งที่ 1 ตามข้อ 2.3.5 ให้ผู้บังคับบัญชาจัดลาดับผลการประเมิน
เรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ และผลการประเมินต้อง
ปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น
และผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
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8.7 ให้นาระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ข้าราชการ
ได้ทราบโดยทั่วกัน
8.8 ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการประเมิน และรายงาน
ผลการพิจารณาพร้อมด้วยข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส
8.9 ให้นาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ในการพิจารณาให้เงินรางวัลประจาปีตามที่กาหนดใหม่ด้วย
8.10 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
นาผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกาหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ดียิ่งขึ้น
8.11 ให้ส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมินเพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต่อไป เช่น ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไว้ที่
ผู้บังคับบัญชาผลการประเมินครั้งที่ 2 ภายหลังจากการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับการประเมินแล้ว
ให้เก็บสรุปผลการประเมินไว้ในแฟ้มประวัติราชการ ทั้งนี้ ส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะกาหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็นอย่างอื่นตามที่เหมาะสมก็ได้
9. หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540
กาหนดแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการไว้ดังนี้
9.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร
กาหนดให้ข้าราชการทราบทั่วกันก่อนประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.2 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งผลการประเมินให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน
9.3. ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินแต่ละครั้งอยู่ในระดับดีเด่น ให้ข้าราชการ
ทราบทั่วกันทุกครั้งที่มีการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินชี้แจง
ให้ความเห็นหรือขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน และผลการประเมินดังกล่าวก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีสิทธิพบผู้บังคับบัญชา ทันทีที่ทราบผล
การพิจารณา
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10. ขั้นตอนการดาเนินการ
10.1 ระยะเตรียมการ
(1) ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) วางแผนการดาเนินงาน และกาหนดปฏิทินการดาเนินการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา
(3) จัดเตรียมรายละเอียด ทะเบียนคุมตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และประวัติการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา
(4) จัดเตรียมแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาตามแบบที่ กคศ.กาหนด
10.2 ระยะการดาเนินการ
(1) ดาเนินการนับตัวผู้มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม....... และวันที่ 1 กันยายน....
ตามรอบของการพิจารณา
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ....) และ ครั้งที่ 2
( 1 ตุลาคม ......)
(3) แจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียมรับการประเมิน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อานวยการสถานศึกษารอบที่ 1 ครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ..... - 31 มีนาคม ..... )
รอบที่ 2 ครึ่งปีหลัง ( ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ..... - 30 กันยายน .... )
(4) แจ้งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดาเนินการตรวจติดตาม และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน ครั้งที่ 1
ครึ่งปีแรก ( ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... - 31 มีนาคม ....... ) ให้รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภายในวันที่ 24 มีนาคม ....
และรอบที่ 2 ครึ่งปีหลัง ( ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ...... - 30 กันยายน ...... )ให้รายงานผลต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภายในวันที่ 24 กันยายน .......
(5) รวบรวมสรุปคะแนนจากคณะกรรมการตรวจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
(7) จัดทาข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา
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(8) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(9) นาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(10) นาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
(11) นาผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เสนอเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
(12) นาผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ไปจัดทา
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเสนอผู้มีอานาจลงนามในคาสั่ง โดย ครั้งที่ 1
(1 เมษายน .... ) ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน..... และครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม ....)
ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ......
(13) สาเนาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้อง
(14) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป
10.3 ระยะสรุปและรายงานผล
(1) จัดทาประกาศ เพื่อประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน .... ) และครั้งที่ 2
( 1 ตุลาคม ..... ) กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก”
(2) รายงานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด
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10.4 กาหนดปฏิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มผู้บริหารถานศึกษา
ในการกาหนดปฏิทินการดาเนินการนั้นต้องให้สอดคล้องกับปฏิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทากรศึกษาของสานักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง 1 ปีต้อง
ดาเนินการเลือนขั้นจานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ....)
วันที่ 1 มีนาคม......

สารวจและนับตัวข้าราชการที่มตี ัวครองอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม ....

ภายในวันที 5 มีนาคม .........

จัดเตรียมแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา

ภายในวันที่ 6 มีนาคม ....

.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน ...)

ภายในวันที่ 7-20 มีนาคม ...... คณะกรรมการออกตรวจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในวันที่ 24 มีนาคม........ คณะกรรมการส่งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ภายในวันที่ 25 มีนาคม ....... เจ้าหน้าที่จัดทารายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในวันที่ 27 มีนาคม .....

นาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 1 เมษายน ....... นาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อ ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย

12
ภายในวันที่ 3 เมษายน .....
ภายในวันที่ 5 เมษายน .......
ภายในวันที่ 10 เมษายน ......

นาผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
รายงานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ไปยัง สพฐ.

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ....)
วันที่ 1 กันยายน ..........
ภายในวันที 5 กันยายน ......

.สารวจนับตัวข้าราชการที่มีตัวครองอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน ...
จัดเตรียมแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในวันที่ 6 กันยายน ..... .แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม .....)
วันที่ 7 - 20 กันยายน ........
คณะกรรมการออกตรวจติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในวันที่ 24 กันยายน ..... คณะกรรมการส่งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ภายในวันที่ 27 กันยายน ........ เจ้าหน้าที่จัดทารายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม ....... นาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 16 ตุลาคม ........ .นาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อ ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม ....... นาผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเลย เสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม ........ ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม ....... รายงานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ไปยัง สพฐ.
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10.5 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น เงินเดือนปัจจุบัน สถิติการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 10 ปี ย้อนหลัง สรุปจานวนวันลาในรอบ 6 เดือน ข้อมูลการถูกลงโทษทางวินัย
หรือถูกฟ้องคดีอาญา ข้อมูลการขอประเมินเพื่อขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งในอันดับที่สูงขึ้น ผลการ
สอบปลายภาค ผลการสอบโอเน็ต ผลการสอบ nt ผลงานระดับชาติ และข้อมูลอื่นๆ
เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ รายละเอียดตามตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างบัญชีแสดงประวัติการเลือนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560)

บัญชีแสดงประวัติกำรเลื่อนขัน้ เงินเดือนของผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน สังกัด สพป.เลย เขต 1
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนขัน้ เงินเดือน ครั ง้ ที่ 1 ( 1 เมษำยน 2560 )
เงินเดือนปัจจุบนั ผลกำร

ลำดับที่

ควำมดี

สังกัด

ชื่อ - ชื่อสกุล

ประเมิน ปี
อันดับ

ควำมชอบ

ขัน้

ผลคะแนน O-NET ปี 2559 ( ป.6 ) O-NET

สถิติกำรเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ค่ำ

วัน

ผลต่ำง ระดับ ระดับ ระดับ เกษียณ

รอบที่ 1 2554 2555 2556 2557 2558 2559 คะแนน เทียบกับปี 58 เขต กลุ่ม ม.3 อายุราชการ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง (โควตา 1.95 )
1 บ้ำนโพนป่ ำแดง นำยเกรี ยงศักดิ์ โสมนำวัตร์

คศ.3

46,040 99.00 1.5

2

1.5 1.5 1.5

1.5 43.89

-1.86

22

3

2568

2

2 บ้ำนส้ ำน

นำยประสิทธิ์ ศรี ยำกุล

คศ.3

46,040 99.00 1.5

1.5 1.5 1.5

1.5 36.20

-9.18

93

7

2566

3 บ้ำนสวนกล้ วย

นำยอดุลย์ พุ่มไพจิตร

คศ.3

55,720 98.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.5 37.49

4.77

80

6

2562

4 บ้ำนกอไร่ ใหญ่

นำยพงษ์ศกั ดิ์ ทุมสงครำม คศ.4(3) 61,110 97.00 1.5 1.5 1.5

2

1.5

1.5 44.55

7.69

15

2

2560

1.5

2

1.5 33.44

-4.96

126

8

2564

1.5 1.5 1.5

2

2 47.68

-1.52

4

1

2563

1.5 1.5 1.5

2 32.45

-4.54

137

9

2565

5 บ้ำนห้ วยสีเสียด นำยสุริยำ หงษ์เวียง

คศ.3

56,610 97.00 1.5 1.5

6 เมืองเลย

นำยประวิทย์ น้ อยบัวทอง

คศ.3

54,820 97.00

7 บ้ำนกกทอง

นำยสุพจน์ นำเลำห์

คศ.3

43,080 97.00 1.5

8 บ้ำนภูสวรรค์

นำยถำวร คำพีระ

คศ.3

39,370 97.00 1.5 1.5 1.5 1.5

2

1.5 31.42

-7.62

144 11

2562

9 บ้ำนเสีย้ ว

นำงศิวยำ รักคง

คศ.3

46,460 97.00 1.5 1.5

2

1.5 40.25

5.17

49

4

2568

10 บ้ำนห้ วยลวงไซ นำยประสงค์ สมอออน

คศ.3

52,060 97.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 32.31

-9.54

139 10

2563

11 มโนบุเรศรบำรุ งกำรนำยมงคล ชูทพิ ย์

คศ.3

51,170 97.00 1.5 1.5 1.5

1.5

1.5 37.75

-5.00

76

5

2564

12 บ้ำนน ้ำคิว

คศ.3

48,540 97.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 31.24

-4.60

147 12

2565

คศ.3

51,170 97.00

นำยมำนพ น้ อยบัวทอง

13 บ้ำนห้ วยกระทิง นำยสุเทศ นำคะรังษี

2

2

2

2

2

1.5
2

1.5 1.5

2

1.5

2 25.67 -13.76

161 13

2563

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน ( โควตา 1.35 )
1 บ้ำนแหล่งควำย นำยสุบรรณ ธรรมกุล

คศ.3

52,060 98.00 1.5 1.5 1.5

2

1.5

1.5 42.06

0.30

29

4

2564

2 บ้ำนติว้ น้ อย

นำยเล็ก กันทะวงศ์

คศ.3

45,290 97.00 1.5 1.5 1.5

2

1.5

1.5 41.45

3.85

35

5

2568

3 อนุบำลเลย

นำยเดช ปำจรี ยำนนท์

คศ.3

51,170 96.00

1.5 1.5 1.5

2

1.5 44.09

2.90

19

2

2568

2
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างบัญชีแสดงประวัติการเลือนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2560)
บัญชีแสดงประวัติกำรเลื่อนขั ้นเงินเดือนของผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน สังกัด สพป.เลย เขต 1
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั ้นเงินเดือน ครั ง้ ที่ 2 ( 1 ตุลำคม 2560 )
เงินเดือนปัจจุบนั

ลำดับที่

ควำมดี

สังกัด

ชื่อ - ชื่อสกุล

ปี
อันดับ

ควำมชอบ

ขั ้น

ผลคะแนน O-NET ปี 2559 ( ป.6 )

สถิ ติกำรเลื่อนขั ้นเงินเดือน
ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

1 เม.ย.60

2554 2555 2556 2557 2558 2559

ค่ำ

ผลต่ำง

วัน

ระดับ

ระดับ

คะแนน เทียบกับปี 58

เขต

กลุ่ม อายุราชการ

เกษียณ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุ ณภาพการศึกษาหลักเมือง (โควตา 1.95 )
1

บ้ำนโพนป่ ำแดง

นำยเกรี ยงศักดิ์ โสมนำวัตร์

คศ.3

47,660

1.5

2

บ้ำนส้ ำน

นำยประสิทธิ์ ศรี ยำกุล

คศ.3

46,760

3

บ้ำนสวนกล้ วย

นำยอดุลย์ พุ่มไพจิตร

คศ.3

57,500

4

บ้ำนน ้ำคิว

นำยมำนพ น้ อยบัวทอง

คศ.3

5

บ้ำนกอไร่ ใหญ่

นำยพงษ์ ศกั ดิ์ ทุมสงครำม

6

บ้ำนห้ วยสีเสียด

7
8
9

2

1.5

1.5

1.5

1.5

1

43.89

-1.86

22

3

2568

1.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5

0.5

36.20

-9.18

93

7

2566

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1

37.49

4.77

80

6

2562

50,290

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

1

31.24

-4.60

147

12

2565

คศ.4(3)

62,760

1.5

1.5

1.5

2

1.5

1.5

1

44.55

7.69

15

2

2560

นำยสุริยำ หงษ์ เวียง

คศ.3

57,500

1.5

1.5

2

1.5

2

1.5

0.5

33.44

-4.96

126

8

2564

เมืองเลย

นำยประวิทย์ น้ อยบัวทอง

คศ.3

55,720

2

1.5

1.5

1.5

2

2

0.5

47.68

-1.52

4

1

2563

บ้ำนกกทอง

นำยสุพจน์ นำเลำห์

คศ.3

43,800

1.5

2

1.5

1.5

1.5

2

0.5

32.45

-4.54

137

9

2565

บ้ำนภูสวรรค์

นำยถำวร คำพีระ

คศ.3

40,100

1.5

1.5

1.5

1.5

2

1.5

0.5

31.42

-7.62

144

11

2562

10 บ้ำนเสี ้ยว

นำงศิวยำ รั กคง

คศ.3

47,660

1.5

1.5

2

1.5

2

1.5

0.5

40.25

5.17

49

4

2568

11

นำยประสงค์ สมอออน

คศ.3

52,940

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

0.5

32.31

-9.54

139

10

2563

12 มโนบุเรศรบำรุ งกำร

นำยมงคล ชูทพิ ย์

คศ.3

52,060

1.5

1.5

1.5

2

1.5

1.5

0.5

37.75

-5.00

76

5

2564

13 บ้ำนห้ วยกระทิง

นำยสุเทศ นำคะรั งษี

คศ.3

52,060

2

1.5

1.5

2

1.5

2

0.5

25.67

-13.76

161

13

2563

บ้ำนห้ วยลวงไซ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคุ ณภาพการศึกษาการท่ าอากาศยาน ( โควตา 1.35 )
1

บ้ำนแหล่งควำย

นำยสุบรรณ ธรรมกุล

คศ.3

53,080

1.5

1.5

1.5

2

1.5

1.5

1

42.06

0.30

29

4

2564

2

บ้ำนติ ้วน้ อย

นำยเล็ก กันทะวงศ์

คศ.3

46,040

1.5

1.5

1.5

2

1.5

1.5

0.5

41.45

3.85

35

5

2568

3

อนุบำลเลย

นำยเดช ปำจรี ยำนนท์

คศ.3

52,060

2

1.5

1.5

1.5

2

1.5

0.5

44.09

2.90

19

2

2568

4

บ้ำนนำโป่ ง

นำยพัชวิชญ์ โฮงยำกุล

คศ.3

49,420

2

1.5

1.5

1.5

2

1.5

0.5

43.72

-1.78

24

3

2569

10.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตาม และสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ ตรวจติดตามและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่
วิเคราะห์ กากับ ติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งแต่ละคณะประกอบด้วย 1.ประธานกรรมการ 2.กรรมการ 3.เลขานุการและกรรมการ
โดยให้เรียงลาดับผลคะแนนการประเมินพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละคนว่ามีข้อดีข้อเสีย
ที่แตกต่างกันอย่างไร และจัดส่งผลการประเมินให้ทันตามกาหนด เพื่อเจ้าหน้าที่จัดทาข้อมูลรายงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
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10.7 การเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
(1) คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมของ
คณะกรรมการชุดนี้เพื่อให้คณะกรรมการที่ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ชี้แจงเหตุผลประกอบการประเมินต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ก่อนที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 3

รูปแบบบัญชีรายละเอียดการนาผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
บัญชีแสดงประวัติการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 1
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน ครั ง้ ที่ ..........................................................
เงินเดือนปัจจุบนั ผลกำร

ลำดับที่

ควำมดี
ควำมชอบ

สังกัด

ชื่อ - ชื่อสกุล

ประเมิน ปี
อันดับ

ขั ้น

ผลคะแนน O-NET ปี 2559 ( ป.6 )

สถิ ติกำรเลื่อนขั ้นเงินเดือน
ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ค่ำ

ผลต่ำง

2554 2555 2556 2557 2558 2559 คะแนน เทียบกับปี 58

วัน

ระดับ

ระดับ

เขต

กลุ่ม อายุราชการ

(2) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 ข้อ 10.2 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน

เกษียณ
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ควรประกอบด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการในสถานศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
- ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- ผู้แทนศึกษานิเทศก์
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา จานวน 13 กลุ่ม
- ผู้แทนสายผู้สอน
- ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(3) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่จัดทารายละเอียด เพื่อนาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน
และถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามแบบที่กาหนดดังนี้
(4) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่จัดทารายละเอียด เพื่อ.นาผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน และถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง ดังนี้
10.8 ออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในการดาเนินการออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน ต้องนาผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วมาจัดทาบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อเสนอต่อผู้อานาจลงนามในคาสั่ง ดังนี้
10.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(1) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
(2) แจ้งโรงเรียนทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน หากพบข้อความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงให้แจ้งสานักงานงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
10.10 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผลการประเมินยู่ในระดับ “ดีเด่น” และดีมาก
10.11 รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามแบบฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ดังนี้
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3.4.3 สรุป แผนผังขั้นตอนการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

1.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

2 วางแผนการดาเนินการ
และกาหนดปฏิทิน

3.เตรียมข้อมูลเงินเดือน
ประวัติการเลื่อนขั้น
และแบบประเมินฯ

4.นับตัวผู้มีคนครอง ณ
1 มี.ค. ... และ 1 ก.ย....

5.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจติดตามสรุปผลการ
ประเมินและแจ้งโรงเรียน
เตรียมรับการประเมิน

6.คณะกรรมการออกประเมินและ
รายงานผลต่อ ผอ.สพป.เลย เขต 1

10.นาผลการประชุมของคณะ
กรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย

11.นาผลการประชุม
ของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย

9.นาผลการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับเขตพื้นที่ศึกษา

12.ออกคาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการ
จังหวัดเลย

8.ประชุมคณะกรรมการพิจาณา
กลั่นกรองการเลื่อนขั้น
เงินเดือน

13.แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ

กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา

7.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และคณะกรรมการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

14.รายงานผล
ไป สพฐ.
ตามแบบ
ที่กาหนด

